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মলা- টি টাক মাতর। 



কলিকাতা, 
৬ নং ভবানী,দত্ত লেন,_“বঙ্গবাসী-ইলেকদ্রো-মেসিন” যনে 

শ্রীনটবর চক্রবর্তী দ্বার। মুদ্রিত্ত ও 

প্রকাশিত | 



স্ম্িক্ষা | 

বু বাধা-ব্গ অতিক্রম করিবার পণ শ্রীন্মীচণ্তী সম্পূর্ণ হইল। 
সংবৎসববাপী রোগ ; দেবীভাষের অর্দাংশ রোগশধ।য লিখিত । 
সমগ্র দেবীভাষোর তাৎপর্য বাঙ্গালায় খধাইবাঁর ইচ্ছা! ছিল, কিন্তু 

আমার পীঁড়াবৃদ্ধি হেতু সে ইচ্ছা! কার্ষেয পরিণত হইল না বলিয়৷ আমি 
দুঃখিত ; তবে সামনা এই-_যে পধ্যস্ত তাৎপর্যব্যাখ্য! ধিতে পারিয়াছি, 

তাহা মনৌযৌগের সহিত পাঁঠ কবিলে অবশিগ ভীব-_স্তত্ত পাঠক 
নিজেই বুঝিতে পারিবেন । 

অনুবাদ ৭ম অধায় পর্যাস্ত আমি. করিয়াছি, আমার জোষ্ঠ পুত্র 
শ্রীমান্ শ্রীজীব অবশিন্ট অনুবাদ করিয়াছে, প্রায় সমন্ত প্রুফ একবার 
করিয়া দেখিয়াছে। আমার ছাত্র শ্রীমান্ জগন্দ,্ভ কাব/ব্াক্রণ- 
স্মৃতিতীর্ঘ ও আমার সোদরপ্রতিম স্রেহাস্পদ-__শ্রীযুক্ধ কুঞ্জবিহারী হ্যা/়- 
ভূষণ আমার সহায়তার জন্গ' কএক ফন্্ার একবার করিয়া প্রফ-_ 

সংশোধন করিয়াছেন আমি আমান কুপ্ত ভায়ার নিকট ওজ্ভন্য কত্ত! 

প্রকাশ করিতেছি 

এইবপেই আমার সধের শ্রীশ্রীচগ্ীর সম্পাদন-কার্ধ। হইয়াছে। 
সবই /শ্রী৬মহা মায়ার ইচ্ছ। | 

দেবীভাষের রচনায় আলৌকিক ঘটনা আছে তাহা! বলিবার এ 
সময় নহে । 

আজ » ইন্ত্রনাথ ও কৃষ্ঠন্দ্র বন্দ্যোপাধায় নাই, গামার এই ভাব 

তেমন করিয়। পাড়য়া তেমম আনন্দ আর কে করিবে? 

তবে, ভণ্ড গণ এই ভাষা-মর্ হৃদয়জম করিতে চেস্টা করিলে আমি 

চরিতার্থ হইব । ইতি--. 

শ্রীপঞ্চানন তর্করতু 
ভপল্গী। 



প্রকাশকের নিবেদন। 

জগান্যার রুপায় আমাদের শ্রীশ্রীচণীর প্রথম সংস্করণ নিঃশষিও 
ইওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইণ 

গ্রকাশক 



শ্রীপ্রীচ্ডী। 
শিক 

( মহ্থারাষ্প্রচলিতপাঠীনুসারেণ সব্যাখ্যানমর্গলা্দিকম্ ) 

অথার্গলাস্তুতিত। 

মার্কগ্ডয়ে উবাঁচ। 

জয়ন্তী মঙ্গল। কালী ভদ্রকালী কপালিনী। 

দুর্গা ক্ষমা শিবা ধারী সাহা ধা নমৌহুস্তব তে ॥ ১ 

আথাঁল[পাাখা নম । ভত্র প্রথমতো দেবতায়া উদ্দেশ্ায়া গুণান্ ধ্যানোপ- 

যোগিন আহ, জমন্ত্রীতি। জধন্তী নর্বোৎকষ্টেত্যর্থঃ । গুণজ্রয়সাম্যাবস্থোপা" 

পিকব্রন্মরূপিণা। ভগব্ত্যাঃ সর্বকারণত্বাৎ। মঙ্গলা মঙ্গং জননমরণাদিকপং 
সর্পণং ভক্তা নাং লাতি গৃহ্াতি নাশয়তি সা মোক্ষপ্রদা মঙগলেত্যুচ্যতে । “ন 

তন্য প্রাণ উৎক্রামন্তী"তি শ্রুতেঃ | কালী কলয়তি তক্ষয়তি সর্ববমেতৎ প্রলয় 

এ কালে ইতি কালী. । “রঙ্গ চ ক্ষত্রং চোভে ভবত ওদনঃ মৃত্যুর্ঘস্তোপসেচনম্; 

ইতি শ্রুতেঃ। ভদ্রকাঁলী ভদ্রুং মঙ্গলং সুখং কলয়তি স্বীকরোতি অক্কেভ্যো 

দাতৃমিতি ভ্্রকালী ৷ ভদ্রকালী সুখপ্রদেতি রহন্তাগমেহর্থকখনাৎ। কপালিনী 
“কপালোহ্্ী শিরোহস্থি স্যাদ্ঘটাদেঃ শকলেষু চ।” ইতি মেঙ্গিনীফোষাৎ। 
ন্মাদীক্লিহত্য তেষাঁং কপাঁজং গৃহীত্বা প্রলয়কালে অটতীতি । প্রপঞ্চরূপান্ুজং 
হস্তে যস্যা! ইতি বা। কপালিনী মত্তর্থীয় ইনিঃ। প্রপঞ্চাক্ুজহত্তা চ কপালি- 
স্থাচ্যতে পরে'তি রহম্যাগমাঁৎ। ছুর্গা হুঃখেনাষ্টীযোগসর্বকর্্বোপাসনাক্ধপেণ 

ক্েশেন গম্যতে প্রাপ্যতে স৷ হুর্গা। “তাং হুর্গাং দুর্গমাং দেবীমিপতি দেব্য্- 
শিরসঃ। ক্ষমা ভক্তানামন্যেষাং বা সর্ধানপরাধান্ ক্ষমতে সহতে জনীস্বাৎ, 

সাতিশয়কারুণ্যবতী ক্ষিমেত্যুচ্যতে ৷ শিব। চিন্রপিণীত্যর্থঃ ৷ “চিল্ান্জায়মায়ায়া 



ই শ্রীভ্রীচন্ত্ী। 

শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্মাঃ । অনুপ্রবিষ্টী যা সংবিন্নির্বিকল্প! স্বয়ম্প্রভা ॥ সদাকার' 

সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী ॥ 

ইতি হ্তসংহিতোক্তেঃ ৷ ধাত্রী সর্ধপ্রপঞ্চধারণকত্রী । “অহং কুদ্রেভিরবসুভি- | 

শ্ঠরাম্যহমাঁদিত্যৈকত বিশ্বদেবৈঃ । অহং মিন্রাবক্ষণোভা বিভন্ধ্যহমিজ্রাঞ্ী 

অহমশ্থিনোভেন্ত্যাদিশ্রতে: | স্বাহা দেবপোষিণী। স্বধা পিতৃপোঁধিণী। এভা- 

দশপূর্বোক্তমহাগণণবতী যা ত্বমসি ততন্তে তুভ্যং নমে! নমস্কার এবাস্ক কেবলম্। 

ন তু তাদৃষ্তাঃ পরিচর্য্যায়াৎ সামর্থামন্তীতি ভাবঃ॥ ১ 

মধুকৈটভবিদ্রীবি-বিধাতৃবরদে নমঃ 
রূপৎ দেহি জয়ৎ দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ২ 

মহিষাহ্ুরনিনণশ-বিধাত্রী বরদে নমঃ । 
রূপৎ দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি থিষে। জহি ॥ ৩ 

বন্দিতাঙ্ি যুগে দেবি দেবি সৌভাগ্যদা়িনি । 

রূপৎ দেহি জয়ৎ দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৪ 

মধুকৈটভয়োবিদ্রাব্ণী নাশিনী চসাঁ বিধাতুর্বরদা চেতার্থঃ। মধুকৈটভ- 
নাশার্থং ব্রহ্মণা স্ততা সতী তন্যমৈ বরং দদাঁবিতি কথা দেবী ভাঁগবতে প্রথম- 

স্কদ্ধে প্রসিদ্ধা। রূপং রূপ্যতে জ্ঞায়তে ইতি রূপং পরমাম্ববস্ত । “রূপং ভবেদ্- 

বিন্মুরমন্দকান্তিফিত্যাগমাত্তদ্দেহি মহৎ; মৎকৃতনমন্ক।রেণৈব প্রসন্ন সতী । তথা 
জয়ং জয়ত্যনেন পরমাত্মনঃ স্বরূপমিতি জয়ো বেদস্মৃতিরাশিস্ততো৷ জয়মুদীরয়ে- 
দিত্যঅ প্রসিদ্ধত্তং দেহি । যশে। দেহি “সহ নৌ যশ ইতি ক্রতি প্রসিদ্ধ 
তদ্বজানসম্পীদনজন্তং যশম্তদ্দেহি । ছিষো জহি ক্বামক্রোধাদীন্ শজন্ জহি 

নাশয় ॥ ২ 

মহ্ষাসুরেতি । মহিষাসুরস্থয নির্নাশস্তস্ বিধাত্রী কত্রীতার্থঃ ৷ বরদে ইতি 

পথক্ পদম্। ৩ ূ 
বন্দিতেতি । ব্রহ্মবিঝ্ািভিরন্দিতমজ্যি যুগ যন্তান্তেষামেতদপেক্ষয়া 

ন্মুনোপাধিকত্বাৎ। ভক্ত্যতিশয়েন দেবীত্যন্ত পুনরুক্তিঃ ॥ ৪ 

রক্তবীজবধে দেবি চণগুমুণ্ডবিনাশিনি । 
রূপৎ দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ৫ 

অচিস্ত্যরূপচরিতে সর্ববশক্রবিনাশিনি | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ঘিষে৷ জহি ॥ ৬ 



অথার্গলাম্ততিঃ | ৩ 

মতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত! চণ্ডিকে প্রণতায় মে। 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিষো জহি ॥ ৭ 

স্তবপ্তে। ভক্তি'পূর্ববং ত্বাৎ চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি | 

রূপৎ দেহি জয়ৎ দেহি যশ! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ৮ 

রক্তবীজেতি। রক্তবীজন্য বধ: কর্তব্যতয়ান্তি যন্যাঁঃ সা । অর্শআদ্য- 
জন্তমূ। রক্তবীজবধবত্রীত্যর্থঃ । রক্তবীজস্ত বধো যন্যাঃ সকাশার্দিতি বা। 

অত্র শুস্তান্ুরেতি ফ্লৌকপাঁঠোহপপাঃ ; প্রাচীনৈরব্যাখ্যানাৎ, প্রাচীনপুত্তকেঘ- 
পাঠাচ্চ॥ ৫ 

অচিস্তেতি। “যতো বাচে নিবর্তস্তে' ইতি শ্রতেঃ । যো অস্তাধ্যক্ষঃ 

পরমে ব্যোমন্।। সো অজ বেদ যদি বা ন বেদ ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬ 
নতেভ্য ইতি । সদ] সর্বদ] ভক্ত্যা নতেভ্যঃ প্রণতেভ্যো মে প্রণতায়, চ ব্ূপং 

দেহীভ্যন্বয়ঃ ॥ ৭ 

এৰং স্কবত্ত্য ইত্যজাপি ॥ ৮ 

চণ্ডিকে সততৎ যে ত্বামচ্চস্তীহ ভভ্ি্তঃ। 

রূপৎ দেহি জয়ৎ দেহি যশো! দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ৯ 

দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যৎ দেহি দেবি পরৎ স্থখম্ | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি ছিষে! জহি ॥ ১০ 

বিধেহি দ্বিফতাং নাশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ। 
রূপং দ্রেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি ঘিষে। জহি ॥ ১১ 

বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাৎ শ্রিয়ম্। 

রূপৎ দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১২. 

বিদ্যাবস্তৎ যশম্বস্তৎ লন্মীবস্তৎ জনৎ ধুর | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষে। জহি ॥ ১৩ 

প্রঠনৈত্দপর্ে চণ্ডিকে প্রণতায় মে। . 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষে! জহি ॥ ১৪ 

চতুকভুজে চতুর্বক্তু সংস্ততে পরমেশ্বরি | | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৫ 

উতিফে সভভতহিজ্যতাপি ভখৈব | যে স্বামর্চয়ততি ত্তেত্য ইতি শেষ: 4১ 



৪ ্রীশ্রীচন্তী | 

দেহি সৌভাগ্যমিত্যর্থান্মহাম্ ॥ ১০ 

বিধেহীতি । উচ্চকৈরতিশয়েনোচ্চং বলং মম বিধেহি ॥ ১১। ১২ 

বিদ্যাঘস্তমিত্তি | ব্রহ্মবিদ্যাবস্তং জনং স্বভক্তজনং কুরু, অথ চ বূপং 

দেহীস্তযর্থ: ॥ ১৩--১৫ 

কৃষ্ণেন সংস্ততে দেবি শশ্বতক্্যা তথাশ্বিকে । 

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৬ 

হিমাচলম্থতানাথ-পুজিতে পরমেশ্বরি । 

রূপং দেহি'জয়ৎ দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৭ 

হুরাস্থবরশিরোরত্ব-নিস্ধ্টচরণেহম্থিকে | 
রূপং দেহি জয়ৎ দেহি যশো৷ দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৮ 

ইন্দ্রাণীপতিসভাব-পুজিতে পরমেশ্বরি | 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ১৯ 

₹ঞ্চেন সংস্ততে ইতি । ইয়ং চ কথা দেবীভাগবতে প্রসিদ্ধ ॥ ১৬. 

হিমাচলস্তানাথঃ শিবস্তেন পৃজিতে ॥ ১৭ 

স্বরাস্ুরেতি। অনেন চ দ্েবীন্বরূপদশনেন নির্বেবরিতাদ্বৈতভাবো ভব্তীতি 

ধকনিতম্। স্বরাসুরয়োঃ সামানাধিকরণ্যকথনাঁৎ ॥ ১৮ 

ইজ্জাণীতি। ইন্দ্রাণীপতিনা সভভাবেন পৃজিতে ॥ ১৯ । ২০ 

দেবি প্রচণ্ডদোর্দশু-দৈতাদর্পবিনীশিনি । 

রূপং দেহি জয়ৎ দেহি যশে! দেহি দ্বিষে! জহি ॥ ২০ 

দেখি ভতগ্জনোদ্দাম-দত্তানন্দোদয়েহুন্থিকে | 

রূপৎ দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষে। জহি ॥ ২১ 

পন্ধীৎ মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীয্। 

ভারিণীং দুর্গসংসারসাগরস্য কুলোভ্তবাম্ ॥ ২২ 

ভজল্হনেমূ ঘ উদ্দাযান্তেভ্যো দত আনদ্দোদয়ো! যোক্ষো হয়া ॥ ২১ 

তারিপীর্মিতি। যাকতেয়পুরাণপ্রসিদ্ধয়। মদালসয়া, বাশিষ্ঠ-রামায়ণ-প্রসিদয়। 
সতাপয়্া চ তুঙ্যাম্, আদ্যয়া পুত্রস্তারিন্ডো ছিতীয়য়া পতিরেব তারিত ইতি 
তঙ্াখ্াননাঁৎ ॥ ২২ 



অথ দেবীকীলকম্ । & 

ইদৎ স্তোত্রং পঠিত্বা! তু মহান্তোত্রৎ পঠেন্নরঃ। 
স তু অপ্তশতীসংখ্যা-বরমাঘোতি স শ্পদঃ ॥ ২৩ 

ইতি ব্য অর্গলাস্তরতিঃ সমাপ্ত | 

মহ্থাস্তোত্রং সপ্তশত্যাখ্যম্ । অন্ন চার্গল।স্বতেরপি সপ্তশতাঙ্গত্বম বৌধিতম্। 

ষ এবমর্গলাস্ততিং পঠিত্বা সপ্তশতীস্তোত্রং জপতি স তু স এব সপ্তশত্যাঃ 

সংখ্যা জপসংখা। তয়া ফজ্জায়মানৎ বর ফলং তৎ প্রাপ্পোতি নাম্ঠঃ | 

সম্পদঃ সম্পদশ্চ প্রাপ্পোতি। তম্মাদবশ্ঠমর্গলাস্তোত্রং পঠনীয়মিতি ভাবঃ। 

সিদ্ধিপ্রতিবদ্ধকং পাঁপমর্গলাসদৃশত্বাদর্গল৷ তন্নাশকস্তোত্রস্তাপি লক্ষণয়ার্গলেতি 
সংজ্ঞা ॥ ২৩ 

ভ্রয়োবিংশতিসংখ্যানাঁৎ শ্লেকানামত্র সংগ্রহ | 

অথ দেবীকীলকমহ্। 
সি এ 

ঝধিরুবাঁচ | 

বিশুদ্ধজ্ঞানদেহায় ভ্রিবেদীদিব/চক্ষুষে | 

শেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তীয় নমঃ সৌঁমার্দধারিণে ॥ ১ 

অথ কীলকবিবন্ধণম । অত্র মাকগডেয়খাষঃ শিষ্যান্ছপদিদেশ । স সংবাদ- 

স্প্পেযু কথিত ইতি তন্ত্স্থমেবৈতৎ । খধিরুবাঁচ মার্কগেয়ঝষিঃ স্বশিষ্যান 

প্রতীত্যর্থাৎ। কীলফং বন্তৃং মঙগলমাচরতি মার্কগেয়ঃ,_ বিশুদ্ধেতি | নির্মল 

জ্াঁনরূপাঁয়েত্যর্থ। । ভ্রিৰেদী বেদন্রয়রূপং দিব্যং চক্ষুর্ষস্ত তন্মৈ। শ্রেয়ংপ্রাণ্তেঃ 

কল্যাণপ্রাপ্তেনিমিত্তায় কারণায় । সোমার্ধারিণে নমঃ অস্ত্িত্যর্থঃ | অঙ্ঞর কেচি- 

দয়ং শ্নৌকন্তর্চরণমীমাংসাবার্তিকে প্রথমোহত্রাপি বহুভিঃ পঠ্যতে পরস্বনাধ 

ইত্যাহঃ | বত্ং তু ব্মোহত্রত্য এব সঙ্কোকো মঙ্গলার্থং বার্তিককারৈগৃহীত 

ইতি কুতে। ন স্যাৎ। নহি কুদ্রেচিৎস্থিতঃ শ্লৌকে। মঙ্গলার্থমন্থত্র ন গ্রহীতন্য 

ইতি রাজাজ্ঞান্তি । ভল্মাৎ সর্ববপুদ্তকেযুপলভাদার্ধ এব ক্লক ইতি ॥ ১ 

বর্থঘমেতঘিজী নীয়ান্মন্ত্রাণামভিকীলকমূ । 

পরসেছপি ন্যেমমষাপোতি সম্ভতং জাপ্াৎপয়ঃ ॥ ২ 



৬ শীশ্রীচগ্তী। 

কিমুবাচ-সর্বমেতদিতি | মন্ত্রাণাং সর্কেষাম্ অভিকীলকং বক্ষ্যমাণ- 
রীত্যা সর্বমন্ত্রসিদ্দিপ্রতিবদ্ধকশীপরূপকীলকনাশকত্বাল্ক্ষণয়া সপ্তশতীস্তোজ্জ- 

মভিকীলকং, তৎ সর্ববং বিজানীয়াৎ উপাসীতেত্যর্থ: । নবস্তমন্ত্রোপাসনাঁভিঃ 

কিং ক্ষেমং ন ভবতি যতোহত্রৈবাগ্রহঃ ক্রিয়ত ইতি চেত্ভবত্যেবেত্যাহ,-- 
সোহশুগীতি। তৎ সপ্তশতীস্তোত্রং বিনা সততং জাপ্যতৎপরঃ নানামস্ত্রাণাৎ জপ- 
রূপে কর্মরণি নিরস্তরং নিষ্ঠা যস্ত স তৎপরো যস্ত পুরুষঃ সোহুপি ক্ষেমৎ সর্ববং 
ক্ষেম২ং কল্যাণং প্রাপ্পোতীত্যর্থঃ ॥ ২ | 

সিধাস্তাচ্চাটনাদীনি বস্তি সকলাম্যপি | 
এতেন স্তবতাৎ দেবীস্তোত্রমাত্রেণ সিধ্যতি ॥ ৩ 

সিধাস্ত্যচ্চাটনাদীনীতি । এব জপতৎপরশ্য পুরুষন্যোচ্চাটনাদীন্যপি 

কর্ধাণি সিধ্যস্তি, তথা সকলানি বস্তৃম্থলভ্ভানি সিধ্যস্তীতি। এবং সপ্তশতী- 
পাঠরহিতানামপি পুরুষাণাঁ কেবলমন্ত্রজপেন সিদ্ধিমুক্ক। মন্ত্রজপরহিতানাঁমপি 
পুরুষাঁণা কেবলসপ্তশতীপাঠেনাপি সর্ব সিদ্ধিমুপদিশতি,_এতেনেতি। 
এতেন প্ররুতেন স্তোত্রমাত্রেণ সপ্তশত্যাখ্যন্তোজ্রপাঠমাত্রেণ স্ভবতাং স্তোতৃণাং 
দেবী তগবতী সচ্চিদানন্দবূপিণী সিধ্যতি প্রস্গীদ্দতি ॥ ৩ 

ন মন্ত্রে! নৌষধৎ তত্র ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে | 
বিনা জাপ্যেন সিধ্যেত সর্ব্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ ৪ 

তল্স পুরুষশ্য নান্মন্ত্রীত্যাপযৌগ ইত্যাহ,ন মন্ত্র নৌষধমিতি। তত্র 
তস্য পুরুষস্য কাধাসিদ্ধৌ ন মন্ত্র উপযুক্তো! তবতি, তথা নৌষধং, তথা ন 
কিঞ্চিদন্তাদপি যোগসিদ্ধাদিরপং সাধনং বিদাতে উপযোগাঁয়। কিন্ত জাপোন 
বিনা তত্তন্মস্্রজপরূপকশ্মীভাবেহপি সর্বমুচ্চাটনাদিকমাভিচারিকং কর্ম, তথ। 

সমগ্রাপ্যপ্যভিলষণীয়ানি কাধ্যাণি সিধ্যপ্তি কেবলস্তোত্রমাত্রেণেতি । এতাবৎ- 

পর্যযস্তং সপ্তশত্যুপাঁসনয়! কেবলয়া সর্ববং কল্যাণং ভবতি, তথা সপ্তশত্যন্মন্তরো 
পাসনয়াপি সর্ববং কল্যাঁণং ভবতীতি পক্ষছয়মুপপাঁদিতম্ ॥ ৪ 

সমগ্রাণ্যপি সেংশ্যযস্তি লোকশস্কামিমাঁং হরঃ। 

কৃতব। নিমন্্রয়ামাস সর্ববমেবমিদং শুভম্ ॥ ৫ 
ইথং পক্ষদ্য়মপীদমন্তীতি ঘা পক্ষদ্বয়বিষয়িণী লোকানাৎ শঙ্কা তাং প্রথমতো 

হরঃ কৃত্বা তচ্ছস্কানিরাসার্থ, নিমন্ত্রয়ামাস নিমগ্ত্রিতবানর্ধাল্লোকান্। ' ভানী- 
গভানাহ--কিমিতি ? এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণেদং সগ্তশত্যাখামেব শুভমিতি 

অন্তর আগাহেতি শেছঃ ॥ ৫ 



অথ দেৰীকীলকম্ । ৭ 

স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্ত তচ্চ গুহাং চকার সঃ। 

সমান্তির্ন চ পুণ্যন্ত তাং যথাবনিয়ন্ত্রণাম্ ॥ ৬ 

জনস্তরং চ চগ্ডিকায়াস্ত চ্ডিকায়! এব স্তোত্রং সপ্তশত্যাখ্য. তচ্চ গুহ 

মতিরহন্যৎ চকার। পূর্বেবোক্তমস্্জপরূপপক্ষাঁপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং পক্ষমেব সার- 

ভূতং চকারেত্যর্থ:। ইতি মার্কগডেয়েন তস্বোক্তৎ পূর্ববৃত্তং কথিতং, পুনঃ 

শিষ্যান্ সপ্তশতীমাহাত্ম্যং কথয়ংশ্ছিবাভিপ্রায়ং কথয়তি । যম্মাদেতৎস্তোক্র- 
পাঠজন্ফলন্য ন সমাপ্তিঃ কদাপি ভবতি, তত্তন্মস্ত্পজন্যপুণ্যস্য তু সমাপ্তি- 

রস্তি ; তশ্মাত্তাং পূর্বেবোক্তাং শিবেন কৃতাং শিয়ন্ত্রণাং প্রথমপক্ষশ্য সন্কৌচফপাং 
যথাবদ্ যথার্থমেব জানীধ্বমিতি শেষঃ ॥ ৬ 

সোছপি ক্ষেমমবাপোতি সর্ববমেব ন সংশয়ঃ | 
কৃষ্ণায়াৎ ব! চতু্স্ঠামস্টম্যাৎ বা! সমাহিভঃ ॥ * 
দূদাতি প্রতিগৃহাতি নান্যথৈষ প্রসীদন্তি 
ইঞ্থংরূপেণ কীলেন মহাঁদেবেন কীলিতম্ ॥ ৮ 

সোহুপি ক্ষেমমিতি। সোহুপি তত্ম্স্বজপকর্তাপি এতৎস্তোত্রজপসহিত- 

শ্যেদেব সর্বং ক্ষেমম্বাপ্পোতি তন্মাৎ তং প্রথম্পক্ষং বিহায় সপ্তশতীপাঠে 

এব সর্ব্বৈরাদরঃ কর্তব্য ইতার্গ | এতেনান্তে মন্ত্রী অপি সপ্তশতীপাঠং কক্তৈব 

জপনীয়াঁঃ, অন্যথা তত্তম্মস্ত্কলপ্রপ্তির্ন ম্যাদিতি বোধিতম্। যত এতৎ সর্ব- 

মন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবদ্ধকনীশকং ভবতি তশ্মাদেব মন্ত্রাণীমভিকীলকমেতদিতি পূর্ববমুক্ত- 
মিক্তি বৌধ্যম। অভিকীলকং সিদ্দিপ্রতিষ্টস্তভকরং দোষরূপম্; তক্নাশকত্বাদ- 

স্যাপি লক্ষণয়াভিকীলকত্বম্। নন্বত্রাপি নবার্ণমন্ত্রজপাপেক্ষাস্ত্েবেতি চেৎ সা 

শীস্রফলার্থামিতি ব্রমে। ন তু তিন ফলমেতম্য নান্তীতি, এতদ্ধিন৷ তু তত্তন্স্ত্াণাং 
ফলমেব ন ভবতীতি বিশেষঃ। পরস্ত হে শিষ্যান্তৎস্তোত্রং সর্ধেষামপ্য চিন্ত্য- 

ফলপ্রদং জাতমিতি সর্ববেহুপি সর্বেশ্বর। ভবিষ্যস্তীতি ভ্ঞাত্বা মহাঁদেবেন কীলিত- 
মন্তীত্যাহ, কঙ্ায়ামিতি । কৃষ্চতুর্দশ্যাম্ অষ্টম্যা বা কৃষ্ণায়াং সমাহিত 

একাগ্রঃ সনয উপাঁসকো। নিজ সর্বং ধনং ন্তায়েনার্জিতং দেব্যৈ দদাতি 

সমর্পয়তি, হে দেবি! ইত আরভ্যেদং সর্ব ধনং মদীয়ং তুভ্যং ময়! দত্তমস্তি 

ইতি সমর্পযনতি পশ্চাঁৎ সংসারযাত্রানির্ববহার্থং গৃহাণেদং দ্রব্য মত্প্রসাদভূত্ত- 

মিতি দেব্যা অন্থজ্ঞাং মনসা গৃহীত্ব! তদত্রব্যং প্রসাদবৃদ্ধযা প্রতিগৃহাতি, গৃহীস্থা 
চ ধর্শশান্োক্ষমার্গেণ তন্য বায়ং কুর্বন্লিরস্তরং দ্েব্যরীনো ভবতি তশ্বৈষা 



৮. শ্রীশ্রীচন্তী। 

সপ্তুশতী প্রসন্না ভবতি নান্তথা। ইখংরূপেণ কীলেন সিদ্ধিপ্রতিষ্টস্তকরেণ মহা- 

দেবেন কীলিতমস্তি। ময়ঞ্চ লীলবন্তার্থে রহস্তাগমে গুরুকীলকপটলে 

প্রদর্শি5£ ॥ ৭1 ৮ 

যে! “স্গীলাৎ বিপারৈন।ৎ শিভাৎ জপতি মংক্ষটম্। 

সঃ সগনঃ সোহপি গবর্ষেব। জায়তেহবনে ॥ ৯ 

ন ১বাপ্যটতস্তস্ত ভয়ং কাপীহ জাঁয়তে | 
নাপমৃত্যুবশং যাঁতি ম্বতে। মোক্ষমবাঘ,য়াঁৎ ॥ ১০ 

জ্ঞাত প্রারভ্য কুব্ৰরশত হাকুর্ববাণে! বিনঠ্যতি | 
ততে। জ্ঞাত্বৈব সম্পন্নমিদৎ প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ ১১ 
সৌভাগ্যাদি চ যৎকিঞ্চিন শ্ঠতে ললনাজনে | 
তৎ ফ ং তত্প্রসাঁদেন তেন জাপ্যমিদৎ শুভম্ ॥ ১২ 

তি কিৎ কর্তব -তা5,৮-যো নির্ষীলামিতি। যন্মাদেবং তম্মীদযে। হি 

পুকম এনীং দ )শতীং “ ের্বোক্রদানপ্রতিগ্রহকরণেন নিক্ষীলীৎ বিধায় স্ফুটং যথা 

স্তাত্তথা পঞ্চপতস এ সিদ্ধো ভবাঁত। স্ এব দেব্য| গণো ভবতি। সোহপি 
স এবাবনে সর্দদজগদ্রক্ষণে গদ্ধর্কবো রতদারণাকে তিশ্ত।সীৎ ছুহিত! গদ্ধর্বগৃহীতা' 

ইতিশ্রুত্যুক্তদেব তাবিশেনো গ্ছর্বো। জায়ছে। সদ. ছি সমর্থ সর্ধজগঞ্রক্ষণে 

ইতি ॥ ৯: 

দৃষ্টফলান্তহ,_ন চৈব।পাটত ইতি । স্পষ্টার্থমেবৈতৎ ॥ ১৭ 

এতাদ্রশকীলকমজ্ঞাত্বা পাঠকতুর্দোষমাহ _জ্ঞাত্বেতি। পূর্োক্তং কীলকং 

ভ্ৰাত্বা তৎ্পরিহারং প্র!ন্রভা পাঠং কুববীত। তৎপরিহারমকুর্বাণো বিনশ্যতি | 

যম্মাদেবং তণ্মাঁৎ কীলকং জঞাতবৈব সম্পন্নং নিছু-্টীমিদং স্তোত্রং বুধৈঃ প্রারভ্যতে। 
অত্র বিনাশকথনং কীলকভ্ঞানন্যাবশ্যকত্বার্থমেব। যথাকথঞ্চিৎপাঠন্যাঁপি বচনা- 
স্করৈরনুজানাৎ। তেন জাপ্যমিতি তেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ১২ 

শনৈস্ত জপ্যমানেহস্মিৎস্তোত্রে সম্পত্তিরুচ্চকৈ | 
ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ ॥ ১৩ 

এশবর্ধযং যং্প্রসাদেন সৌভাগ্যারোগ্যসল্পরঃ | 
শক্রহানিঃ পরো! মোক্ষঃ স্তুয়তে সা ন কিং জনৈঃ ॥ ১৪ 

কীলকস্তোত্রং সম্পৃর্ণম্। 



দেবীকবচমূ । নে 

শটৈন্বিতি। শনৈঃ স্বকর্ণগোচরৎ যথা স্তাত্তথা পাঠে যৎকিঞ্িৎসম্পত্তিরেব 

ভবতি। উচ্চকৈরুচ্ৈ পাঠে তু সমগ্রাপি ভবত্যেব। তত উচ্চকৈরেবৈতৎ 
প্রারভ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ 

ইখৎ মুনিঃ কীলকবিধিং সমাঁপ্য জনানাঁক্রোশতি,-_-ত্বর্টমিতি । পরো! 
মোক্ষঃ কৈবল্যমোক্ষঃ | অহো! মন্দভাগ্যা এতে দৃষ্টিগোঁচরং চিষ্তামশিং কাম- 
দুঘাং ভগবতীং বিহীক় স্বকল্যাণার্থং বরাটিকামস্তদেবভোপাসন্পক্ষপাৎ কিমর্থং 
প্ৃহৃভ্ভীতি ॥ ১৪ ॥ 

ক্লোকাশ্চতর্দশৈবাত্র কীলকে সম্প্রতিষ্টি্া : 

দেবীকবচম্। 
পপি 

মার্কগ্ডেয় উবাচ । 

যদৃগুহ্াৎ পরমং লোকে সর্ববরক্ষাকং নৃণাম্। 
যন্ন কস্যচিদাখ্যাতৎ তন্মে ত্রহি পিতামহ ॥ ১ 

ও নমো ভগবত্যৈে । “অঙ্গহীনে যথা দেহী সর্ববর্নস্থ ন ক্ষমঃ | আঙগষট ক- 
বিহীনা তু তথা সপ্তশতীত্ততিঃ ॥ তক্মাদেতৎ পঠিন্বৈব জপেৎ সণ্ডশতীং পরাম্। 
অন্যথা শাঁপমাপ্পোতি হানিং চৈব পদে পদ্দে॥ রাঁবণাদ্যাঃ স্কোত্রমেতদন্ধহীনং 
সিষেবিরে । হতা রাঁমেণ তে যম্মান্নাগহীনং পঠেত্ততঃ ॥ ইতি কাত্যায়নীতঙ্তে 

কবচাদিত্রয়-রহন্তাত্রয়রূপাঁঙ্গট.কযুতস্তৈব সপ্তশতীন্তোত্রন্ত পঠনীয়ত্বং শ্রয়তে, 
ত্প্রামাণ্যাচ্চ কবচাদিত্রয়ং রহস্যত্রয়ধ তস্ত্রান্তরস্থমেবাজৎ ভবতি। ভঙ্্র 

কবচাংশে ব্রক্ষাণং প্রতি প্রশ্নং করোতি মার্কগেয়১ হদগুহামিতি। লোকে 

ৎ পরমম্ উৎকৃষ্ট গুহাং রহস্যমন্তি তন্মে ক্রহি। তৎ কিং ত্রহ্গরূপং ? 

নেত্যাহ । সর্বরক্ষাকরং যেন সর্বেষামপি রক্ষা ভবতি। নুণাং পামরপ্রতৃতী- 
নামপি তাদৃশমিত্যর্থঃ । ত্রন্ম তুত্তমাধিকারিপাঁমেব রক্ষকং ন সর্বেষামিতার্থঃ । 

নন্ধু সন্ত্যন্তানি কবচানি লোকে ইতি চেৎ. সত্যং সম্তি তথাপি হপ্তবতা.কম্তচিৎ 

কন্তাপি নাখ্যাতং নিধিবুদ্ধ্য! স্থাপিতমন্তি তদিত্যর্থঃ । তেন চ নিঃসংশয়মেব 

রক্ষণং ঝটিতি স্যার্দিতি ভাবঃ; অন্তথা নিধিবুদ্ধ্যা তস্য রক্ষণং নিরর্ধকং 

স্যাদদিতি। নন্থ কিমিত্যুৎকষ্টং বস্ত ময়া দেয়মিতি চেত্াহ,২হে পিতামহ! 
স্বসন্ভৃতিরক্ষণার্থং পিিতামহেনাবিশ্ঠাং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১ 

৬. 



১০ শ্রীশ্রীচন্তী। 

ব্রন্মোবাচ | 

অন্তি গুহতমৎ বিপ্র সর্ববভূতোপকারক্ম্। 

দেব্যাস্ত কবচৎ পুণ্যং তচ্ছুণুষ মহামুনে ॥ ২ 

উত্তরমাহ,স্বন্ষোবাঁচ। অস্তি গুহাতমং বিপ্রেতি | হে বিপ্র! তয় যৎপৃষ্টৎ 

তাদৃশং দেব্যাস্ত দেব্যা এব কব্চং পুণ্যম একং নিধিবুদ্ধা। স্বাপিতমন্তি। 

তগ্সহামুনে শৃণুষ । সর্ধভূতৌপকারার্থং প্রবৃত্তত্বাৎ মহাঁমুনে ইতি 
সন্োধনম্॥২ 

প্রথমং শৈলপুত্রীতি দ্বিতীয়ৎ ব্রন্মচারিণী | 
তৃতীয়ৎ চন্দ্রঘণ্টেতি কুম্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্ ॥ ৩ 

পরস্ত সা দেবী নবমূর্ত্যাত্মিকা প্যেয়েত্যভিপ্রায়েণ তাসাং মূত্তীনাং নামান্তাহ, 
_প্রথমং শৈলপুত্রীতি। নাফজ্ঞ/নে জাতে তদ্বাচাকারন্ত প্রসিদ্ধত্বাদেব জ্ঞানং 
ভবিষ্যতীতি ভাব | *সর্বেধাত্তরৈশ্বরধ্যবত্যপি ভগবতী শৈলেন ভক্তেনাতিতপ- 
শচর্্যয়া প্রার্থিতা সতী কারুণ্যবশাদতিনীচমপি পুত্রীত্বৎ স্বীক্লুতবতীত্যহো ভক্ত- 
বাৎসল্যং কিয়ছর্ণনীয়ং ভগবত্যা ইতি কৃম্মপুরাণে প্রসিদ্ধমূ। ব্রহ্মচারিণীতি। 
ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপং তচ্চরয়িতুং প্রাপয়িতৃং শীলমন্তাঃ সা৷ ত্রহ্মচারিণী ব্রহ্ম- 
রূপেত্যর্থঃ ৷ চন্দ্রঘণ্টেতি, চক্র হস্তগতায়াঁং ঘণ্টায়াৎ যস্য।ঃ চন্দ্রবন্গিম্লা বা 

ঘণ্টা যস্যা ইত্যর্থ । যদ্বা “আহ্লাদকারিণী দেবী চন্দ্রবন্টেতি কীর্থিতে”তি 

রহস্তাগমোক্তেশ্চন্দ্রং ঘণ্টয়তি প্রতিবাঁদিতয়! ভাঁষতে স্বস্ত।হলদকারিত্বাভিমাঁনে- 
নেতি চক্রঘণ্টী। চন্্রাপেক্ষয়াপ্যতিশয়েন লাব্ণ্যবতীত্যর্থ । পটপুটেতি 

দণ্ডকপঠিতশ্য চুরাদের্ধটিধাতোর্ভাষার্থন্য পচাদ্যচি বূপম্। ন্্রন্য ঘণ্টা চন্্র- 
ঘণ্টা বা। কুম্মাণ্ডেতি, কুৎসিত উদ্বা সম্তাপস্তাপত্রয়র্ূপো যশ্মিন্ সংসারে স 
সংসারঃ অগ্ডে মাংসপেশ্ঠামুদররূপায়াং যন্যাঃ, ভ্রিবিধতাপযুক্তসংসারভক্ষণকর্তী- 

ত্যর্চ। “অণ্ডঃ পেশী চ মুফ্কং চ” ইতি মেদিনী ॥ ৩ 

'পঞ্চমং ক্বন্দমাতেতি ঘণ্ঠং কাত্যাঁয়নীতি চ। 
সপ্তমং কাঁলরাত্রীতি মহাঁগৌরীতি চাঁষটমম্ ॥ ৪ 

.স্বর্সীমাতেতি । সনৎকুমারস্ত ভগবতীবীধ্ধ্যাছুস্ভূতন্ত স্কন্দ ইতি সংজ্ঞা, ভিগ- 
বান্ সনৎকুমারস্তং স্বন্দ ইত্যাচক্ষতে' ইতি ছান্দো গ্যক্রুতেঃ । তথ! চ জ্ঞানিভি- 
রি যছুদরে জন্মাভিলষণীয়মিত্যতিশুদ্বেত্যর্থঃ। কাত্যায়নীতি। দেবকার্ধ্যার্থ 
কাত্যায়নাশ্রমে আবিভূর্তা তেন কন্াত্বেন হ্বীরুতেতি কাত্ত্যায়নীতি নাম ভগ- 
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ব্যাচ । অন্ত নিরম্তরং কুমারীন্ছেন পত্যনধীনতয়! স্বতন্ত্রত্বম। কালরাত্বীতি। 
সর্বমারকম্য কালম্যাপি রান্জির্নাশিকেত্যর্থ । প্রলয়ে কালশ্তাঁপি নাশাৎ। 
'কদিকারাদক্তিনঃ; ইতি ডীপ। মহাঁগৌরীতি। ইয়ং চ মহামাঁনিনী, 
নন্মোক্ত্যা শিবেন কালীতুযুজে তপসা গৌরবর্ণন্ত সম্পার্দিতত্বাৎ। কালীপুরাণে 
স্সাষ্টমেতৎ ॥ ৪ 

নবম সিদ্ধিদ1 প্রোস্] নবদুর্গাঃ প্রকীর্কিতাঠ | 

উত্তন্যেতানি নীমানি ব্রহ্মণৈব মহাত্বনা ॥ ৫. 

সিদ্ধিদেতি, মোক্ষদেত্যর্থঃ। ইতীতি শেষঃ। সিদ্ধিদ্দেতি নবমমিত্যন্থয়ঃ | 

নবদুর্গা ইতি। যোগিনঃ কামব্যহবদ্দেকস্তা এব ছুর্গায়া এতে নবতেদা যে 
শান্ত ধ্যেয়ন্তেন প্রোক্তান্তে ময়। কীর্তিতা ইত্যর্থ । অতএব দেব্যাস্ত কবচ- 

মিত্যেকবচনং সন্দচ্ছতে ৷ নাম্বাং স্বকল্িতত্বশঙ্কাব্যুদাসার্ধমাহ)__উক্তান্ঠেতা- 
নীতি । মহীত্মন! সর্বজ্ঞেন ব্রন্ধণৈব কেদেনৈবৈতান্থ্যক্তীনীত্যর্থত ॥ ৫ 

অগ্নিনা দহামান্্ত্র শত্রমধ্যে গতো! রণে। 

বিষমে দুর্গমে চৈব ভয়ার্তাঃ শরণৎ গত্তাঃ ॥ ৬ 
ইথ্খং কবচপাঠে ধ্যেয়ং দেবতাস্বরূপং প্রদর্শয তৎফলে অবিশ্বীসো নৈব কর্তব্য 

ইতি টকমূতিকন্তায়েনাহ,+-অগ্নিনেতি । যোহগ্সিন! দহ্থমীনো রখে শক্রমধ্যে চ 
গতঃ সন্ শরণং গত ইতি শেষঃ। অথ যে ব্ষিমে ছুর্গমে চাতিসঙ্কটে ভয়ার্তা 

ভয়পীডিতাঁঃ সন্তঃ শরণং গতাঃ ॥ ৬ 

ন্ তেষাং জায়তে কিব্চিদশুভৎ রণসঙ্কটে । 

নাপদং ভ্তস্ত পশ্ঠামি শোকদুঃখভয়ং ন হি ॥ ৭ 

তেষাঁং তন্ত চ ভক্তিরহিতেন ম্মরণমান্দরেণাঁপি তজ্জন্তং ভয়াদিকং ন ভবতী- 

ত্যাহ,_ন তেষাঁমিতি ॥ ৭ 

_. ঘৈস্ত ভক্ত্যা স্মৃতা নূনং তেষাম্বদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৮ 
প্রেতসংশ্থা তু চামুণ্ড! বারাহী মহিষাসন! । 
এন্দ্রী গজমমারূঢ়। বৈষণবী গরুড়াসনা ॥ ৯ 

মাহেশ্বরী হৃষারূঢ়া কৌমারী শিখিবাহন! | 

্রাহ্মী হংসসমারূটা। সর্ববাভরণভূষিতা ॥ ১০ 
ষৈদ্ত ভক্তযা স্মৃতা তবত্ঠি তেষাং পূর্বোক্ত ফলম্। খস্ধিরধ্ার্থকাম- 

মোক্ষাশাং চ ভ্রব্তীত্যত্র কিমু বক্তব্যমিত্যাহ, যৈত্িতি । ইদানীং 'দৈব্যা 



১২. শ্রীশ্রীচন্তী। 

অতিবাৎসল্যং দর্শয়তি ভক্তখৃৎপাঁদনার্থং প্রেতসংস্থেতি। তত্র সপ্তমাতৃণাং 
বর্ণনং শ্লোকদ্বয়েন 1 ৮_-১০ ॥ 

নানাভরণশোভাঢ্য! নানারত্বোপশোভিতাঃ | 

দৃষ্টঙ্ভে রথমারূঢা দেব্যঃ ক্রোধসমীকুলাঃ ॥ ১১ 

_নানেতি। বক্ষ্যামাণা দেব্যঃ দৃশ্থান্তে ইতি । সপ্তমাতৃভিন্নী যাশ্চ দেব্যস্তা 

অপি ভক্তরক্ষপার্থ, ক্রোধসমাকুলা রথমাবঢ়া, জাত্যৈকবচনং রথানান্ধঢা দৃষ্থাস্তে 

অর্থান্দেবাদিভিরিতি ॥ ১১ ॥ 

শঙাৎ চক্র গদাং শত্তিৎ হলঞ্চ মুষলায়ুধম্ | 

খেটকৎ তোমরং চৈব পরশুং পাঁশমেব চ। 
কুস্তায়ুধৎ ব্রিশুলঞ্চ শাঙ্গীযুধমনুত্তমমূ ॥ ১২ 

ভাসামায়ুধান্তাহ,_ শঙ্খমিতি ॥ ১২ 

দৈস্ত্যানাং,দেহনাশায় ভক্তানামভয়ায় চ। 
ধারয়ন্ত্যায়ুধানীথৎ দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ ॥ ১৩ 

দৈত্যানাক্সিতি। তাঃ সপ্ত মাতরশ্চ শঙ্খং চক্রমিত্যাদিক্সোকোক্তানীথমা- 
ধুধানি ধারয়স্তি। কিমর্থ,? টৈত্যানাৎ দেহনাশার্থং ভক্তাভয়ার্থং দেবহিতার্থং 
চেত্যর্থঃ | অয্পং ভাঁবঃ,__অপ্রার্থিতা অপি এতা মহত্যে! দেব্যে! জগদ্রক্ষণে 

বৎসলতয়ৈব প্রব্ত্তা মান্ভৃবৎ তাঃ কুতো ন মন্দাগ্যেন স্বরক্ষণার্থং প্রার্থযত 
ইতি ॥ ১৩ 

মহালে মহোৎ্সাহে মহাভয়বিনাশিনী। 

ক্রাছি মাং দেবি দৃশ্পেক্ষ্যে শত্র ণাৎ ভয়বর্ধীনী ॥ ১৪ 

কবচগ্াঠশ্াদাবিমং প্রার্থনা মন্ত্রৎ পঠিত্বা পশ্চাৎৎ কবচং পঠনীয়ম্; ইত্যতি- 

প্রায়েপাহ,_মহাবলেতি । মহদ্বলং মায়াশক্তিকপং যন্যাঃ। মহাছৎসাহো 

জগন্দক্ষণে যন্যাঃ । মহাঁতয়ং মৃত্যুবূপং, তন্ত জ্ঞানদানেন নাশিনী | ছুপ্রেক্ষ্ে 

ছুদর্শনীয়ে। “ন সন্দূশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত” ইতি শ্রুতেঃ। শক্রণা কাম- 

ক্রোধাদিকানাষ্॥ ১৪ 

্াচ্টাৎ রক্ত মামৈক্দ্রী আগ্নেষ্যামগ্লিদেবতা | 
বর্ষিণে রন্গ ঘারাহি নৈখ্খভ্যাৎ খড়াঁধারিণী ॥ ১৫ 

প্রা্যামতি। প্রাচ্যাং দিশি স্থিতা এলীব্রপকির্মাং রপ্ন্থিত্যর্থ: | শ্রাষ্যা 
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স্থিতং মামিতি বা। এবমুত্তরত্রীপি | শক্তিশক্তিমতোরভেদাদগ্রিরূপা দেবতাগ্রি- 
শক্তিরিত্যর্থঃ ৷ অন্তর রুক্ষত্তিত্যন্থরৃত্তিঃ । বাঁরাহী বরানাহস্তি সবরাহেো যমঠ, 

আর্ধঃ প্রয়োগঃ | তস্য শক্তিবারাহী । অণস্তাঁৎ ভীপ। ঘযম-শক্তিরিত্যর্থ; | 

দশদিকপাঁলপ্রকরণাঁৎ। লগ্তমাত্রস্তর্গতা বা বারাহী। হে ৰারাহি! দক্ষিণে 

দেশে শ্থিতা স্বং মাং রক্ষেত্যর্থঃ | স্থিতং মামিতি বা। খড্গধারিণী নির্খতি- 

শক্তিরিত্যর্থ: ৷ রক্ষত্তিত্যন্ত মধ্যে বিচ্ছেদাদধ্যাহারঃ ॥ ১৫ 

প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্বাযুন্যাৎ মৃগবাহিনী | 

রক্ষেদুদীচ্যাং কৌমারী ঈশান্যাৎ শুলধারিণী ॥ ১৬ 

মুগবাহিনী বাঁযুদেবতায়া মুগবাহনত্থাদ্বায়ুশক্তিরিত্যর্থঃ । রক্ষেদিত্যন্ুরৃত্তিঃ | 

কৌমারী । কুৎসিতো মারো মদে যন্য স কুমারঃ কুবেরস্তন্যেয়, শক্তিঃ 
কৌমাঁরী ৷ দিকৃপালপ্রকরণাৎ। কৌবেধ্যা রক্ষণস্থানমগ্রে বক্ষ্যমাণমস্তি তথা- 
প্যেকন্তা এব স্থানছয়রক্ষকত্বে বাধকাভাবঃ। সপ্লুমাত্রস্তর্গতা বা কৌমারী । 
শৃলধনরিণী ঈশানশক্তিরিত্যর্থ: ॥ ১৬ 

উদ্ধং ব্রন্মাণি মে রক্ষেদধস্তাদ্বৈষফবী তথা । 

এবং দশদিশো রক্ষেচ্চামুণ্ড। শববাহুনা ॥ ১৭ 

ব্রহ্মানীত্তি। ব্রহ্মাণমাঁনয়তি জীবয়তীতি কন্বণ্যণ, | হে ব্রহ্গাণি ! উদ্ধাং স্থিতা। 

ভবতী মে মাং রক্ষেপ্গিত্যর্থঃ । মে উদ্ধং ভাগমিতি বা। এবমিতি* দশদ্দিক্- 

পালদেব্ডাবদেব। মে ইতি শেষঃ। মে মৎসন্বদ্ধিনীদশিদিশস্চামুণ্ডা রক্ষে- 

দিভ্যর্থ: । দশদিক্ষুক্থিতা চামুণ্ডা মাং রক্ষেপ্দিতি পধ্যবসিতোহর্থ;। অন্তথ। 

কেবলদিশীং রক্ষণে প্রয়োজনাভাবঃ ॥ ১৭ 

জয়। মে চাগ্রন্তঃ স্থাতু বিজয়। স্থাতু পৃ্ঠিতঃ ৷ 
অজিত বামপার্খে তু দক্ষিণে চাপরাজিতা ॥ ১৮ 

জয়া শক্তি; স্থাতু তিষ্ঠতু । আর্ধঃ প্রয়োগঃ । মৎসংরক্ষণার্থম্॥ ১৮ 

শিখামুন্দ্যোতিনী রক্ষেদুম। মুর্দি ব্যবশ্থিত। | 
মালাধরী ললাঁটে চ ভ্রবৌ রক্ষেদ্যশস্থিনী ॥ ১৯ 

শিখা্মিতি। উদ্দ্যোতিনীনামিক! ধেবী মম শিখায়াং স্থিতা সতী মচ্ছিখাং 

রক্ষেদ্দিতি প্রভ্যবয়বং সর্বত্র যোজনীয়ম। উম] মূর্দি ব্যবস্থিতা . সতী» মুর্ঘশনং 

রক্ষেদিষ্ভার্থ | * এবং সর্ধজ্রে হখাযোগ্যষধ্যাহাধ্যম॥ ১৯ 



১৪ শ্রীজীচণ্ী। 

ত্রিনেত চ ভ্রবোমধ্যে ঘণ্টা চ নাসিকে । 
শঙ্ছিনী' চক্ষুষোম ধ্যে শ্রোন্রয়োদ্বণরবাসিনী ॥ ২০ 
কপোলো কালিকা রক্ষে কর্ণমূলে তু শঙ্করী । 
নাসিকায়া স্তুগন্ধ! চ উত্তরোষ্ঠে চ ঈচ্চ'কা! ॥ ২১ 

নাসিকে নাঁসিকাপুটে ইত্যর্থ। উত্তরজ্জ নাসিকাশবেন নাঁসিকাদণ্ড 
ইতি ॥ ২০।২১ 

অধরে চামুতকল। জিহ্বায়ান্ত সরস্বতী । 

দস্তান্ রক্ষতু কৌমারী কঠমধ্যে তু চণ্ডিকা ॥ ২২ 
ঘণ্টকাং চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া! চ তান্ুকে। 
কামাক্ষী চিবুক রক্ষেবাচৎ মে সর্ববমঙলা ॥ ২৩ 

“অধরে' অধরোষ্ঠ ইত্যর্থ; ॥ ২২1২৩ 

গ্রীবায়াং তদ্রকালী চ পৃষ্ঠবংশে ধন্ুর্দরী 
নীলগ্রীবা! বহিঃকঠে নলিকাৎ নলকুবরী ॥ ২৪ 

কণ্ঠম্ বহির্ভীগে। বহিঃকম্। নলিকাং কণ্নালম্ ॥ ২৪ 

খড্জাধারিথ্যুভৌ স্বন্গো বাহু মে বজ্রধারিণী | 
হস্তয়োদশ্ডিনী রক্ষেদন্যিক চাঙ্গুলীষু চ ॥ ২৫ 

্র্বামারভা কৃর্ণরপর্যান্তে ভাগে বাহুস্তদীরভ্যাঙ্কুলিপধ্যান্তো হস্তঃ ॥ ২৫ 

নখান্ শুলেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষো রক্ষেন্লেশ্বরী | 
স্তনৌ রক্ষেম্মহাঁদেবী মনঃ়শোকবিনাশিনী ॥ ২৬ 
হাদয়ং ললিম্ত! দেবী ভ্যদরে শুলধারিণী | 

নাভিঞ্চ কামিনী রক্ষে্গুহাৎ গুহোশ্বরী তথা ॥ ২৭ 
কুক্ষাবিতি সপ্তঙ্যন্তপাঁঠঃ প্রীচীনসম্মতঃ ॥ ২৬।২৭ 

ভূত্তনাথ! চ মেচঞ্চ গুদৎ মহ্ষিবাহিনী । 
কট্যাৎ ভগবত়ী রক্ষেজ্জানুনী বিদ্ধ্যবাসিনী ॥ ২৮ 

জাস্থনী বিদ্ধযবাসিনীতি পাঠঃ ॥ ২৮ 

জড্ঘে মহাবল! প্রোস্ত। জানুমধ্যে বিনায়কী । 
গুল্ফয়োর্নখাসিংহী চ পাদপৃষ্ঠেমিতৌজসী ॥ ২৯ 

প্রোভাগমাদিশীস্েযু যা মহাবলা| সেত্যর্ঘ ॥ ২৯ 



দেবীকবচম্ । ১৫ 

পাদা্গুলীঃ শ্রীধরী চ পাদাধস্তলবাসিনী | 

নখান্ দৎষ্টাঃ করালী চ কেশাংশ্চৈবোর্ধাকেন্পিনী ॥ ৩০ 

রোমকুপাঁণি কৌবেরী ত্বচং বাগীশ্বরী তথা । 
রক্তমজ্জাবসামাংসান্তপ্থিমেদাৎসি পার্ববতী ॥ ৩১ 

পাদাধ ইতি ভিন্নং পদম্। তলবাসিনী পাতালতলবাসিনীত্যর্থ: ৷ যদ্যপি 
নথাঞ্ছলেশ্বরী রক্ষেদিত্যত্র নখরক্ষণমুক্তং, তথাপি যখৈকন্তা অপি দেবতায়াঃ 
স্বানছয়রক্ষকত্বং ন বিরুধ্যতে তখৈৰ দেবতাদয়স্তৈকস্থাননিকূপিতরক্ষকত্তে 

বাধকাভ|ব ইত্যভিপ্রায়েণ নথান্ দংষ্রাঃ করালী চেত্যুক্তম্ ॥ ৩1৩১ 

আন্ত্রাণি কালরান্রিশ্চ পিভঞ্চ মুকুটেশ্বরী । 
পগ্মাবতী পদ্ধকোশে কক্ষে চুড়ামণিল্তথ ॥ ৩২ 

আম্তাণীতি 'অম্ধাতোস্ত্রেথসুনাসিকম্য ক্বীগতি দীর্ঘঃ। পদ্মকোশে” পদ্মং 

হদয়াদিক্পমেব কোশে। বাসস্থানং যন্য শ্বাসম্ত তশ্মিন্ বাতে স্থিত সতী তং 

রক্ষত্বিতি যাঁবদ্দিতি কেচিৎ। অগ্রে প্রাণানাং রক্ষণকথনাঁৎ “পদ্মকোশপ্রতীকাঁশং 

হ্বদয়ং চাপ্যধোমুখম্' ইতি শ্রুত্যুক্তং হৃদয়মেব পদ্মকোশশব্বেন গ্রাহমিত্যপরে । 
চুডামণিনাম্ী দেবতা রক্তান্থরবধে প্রসিদ্ধ! ॥ ৩২ 

জ্বালামুখী নখস্কালামভেদা| সর্ববস্্গিষু। 
শুক্রৎ ব্রন্গাণি মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেখ্বরী তথা ॥ ৩৩ 

নখজালাঁং নখনিষ্ং তেজঃ। অভেদ্যনায়ী দেবতা সর্বসদ্িষু স্থিতা সতী 
সর্ঘবসদ্ধীন্ রক্ষেদ্িত্যর্থঃ | হে ব্রহ্মাণি! ভবতী মে শুক্র রক্ষেদ্রিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ 

অহস্কারৎ মনো বৃদ্ধিৎ রক্ষ মে ধর্মমচারিণি। 
গাণাপানৌ তথ! ব্যানসমানোদানমেব চ ॥ ৩৪ 

হে ধর্ম্মচারিণি! অত্র ত্বমিত্যধ্যাহারঃ। রক্ষেতি মধ্যমপুরুষাঁৎ ॥ ৩৪ 

যশ: কীর্তি লক্ষমী্চ সদা রক্ষতু চক্রিশী | 

গোত্রমিন্্রাণি মে রক্ষে পশুন্ মে রক্ষ চণ্ডিকে ॥ ৩৫ 

পুত্রান্ রক্গেন্মহালক্ষীরতীর্যাৎ রক্ষতু ভৈরবী । 
মার্গ ক্ষেমন্করী রক্ষেঘিজয়! সর্ববতঃ স্থিত ॥ ৩৬ 

| হে ইন্্াণি ? ভবতীত্যধ্যাহান্নঃ ॥ ৩৫1৩৬ 



রক্ষাহীনন্ত্র যৎ্ শ্ঘানং বর্িজিতৎ কবচেন তু । 

তত্সর্বরৎ রক্ষ মে দেবী জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥ ৩৭ 

রক্ষাহীনমিতি । যৎস্ানং রক্ষয়া হীনং ভবতি কুড ইতি চেৎ কবচেন তু 
বর্জিতং কবচে তশ্য সর্বন্ত্োহো ন কৃতোহতঃ তৎসর্বং রক্ষ মে দেবি | যতন্ত্বং 

জয়ন্তী সর্বোৎ্রঞ্ঠা পাপনাশিনী ভবসি ॥ ৩৭ 

পদমেকৎ ন গচ্ছেত্ত, যর্দীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ | 

কবচেনাধুতে| নিত্যৎ ত্র যত্র হি গচ্ছতি ॥ ৩৮ 
তত্র তত্রার্থলাতশ্চ বিজয়; সীর্ববকামিকঃ। 
যং যং চিম্তয়তে কাঁমৎ তং তং প্রান্পোতি নিশ্চিতষ্ ॥ ৩৯ 

পরমৈশ্বর্যমতুলং প্রাপ্ন্যতে ভূলে পুমান্। 
নির্ভয়ো জায়তে মর্ত্যঃ সংগ্রামেষপরাজিতঃ ॥ ৪০ 

ব্রৈলোক্যে তু ভবেৎ পূজাঃ কবচেনাহৃতঃ পুমান্। 
ইদন্থু দেব্যাও কবচৎ দেবানামপি দুর্লভম্ ॥ ৪১ 

অথ পিতামহঃ কবচস্ততিং বন্তুমধিকারিণং প্রথমমুপদিশতি,_পদমেকমিতি | 

যদ্দি শুভমাত্মন ইচ্ছেত্তহি স পুরুষ£ কবচেন রহিতমেকং পদমপি ম গচ্ছেদ্িতি । 
ক্ষণমাত্রমপি দেবীম্মরণং বিনা ন ক্ষপণীয়মিতি তাৎ্প্যম। তছৃক্তং পুরাণেযু_ 

“্পতন্তিষ্ন্ ব্রজন্মার্গে প্রলপন্ ভজনে রতঃ | কীর্য়েৎ সততং দেণীৎ স বৈ 

মুচ্যেত বন্ধনাঁৎ, ইতি। ইত্যুপদিশ্য ফলং কথয়তি,_কবচেনেতি ॥ ৩৮৪১ ॥ 

যঃ পঠেৎ প্রয়তে নিত্যং ব্রিসন্ধ্যৎ শরদ্ধয়ান্িতঃ | 

দৈবী কলা ভবেত্বহ্য ত্রেলোক্যে চাপরাজিত্ঃ ॥-৪২ 
জীবেদর্ষশতৎ সাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ | 
স্স্তি ব্যাধয়ঃ সর্বেব ল,ভাবিক্ষো টকাদয়্॥ ৪৩ 

দৈবী কলা চিৎকলী ॥ ৪২1৪৩ 

স্থাবরং জঙ্মমং চাপি কৃত্রিমৎ চাপি যদ্ধিষমূ। 

অভিচারাণি সর্ববাণি মন্্রত্রাণি ভূলে ॥ ৪৪ 

অভিচারাণি পররূতানি ॥ ৪৪ 

ভূচরাঃ থেচরাশচৈব জলজাশ্চৌপদেশিকাঃ। 

সহজাঃ কুলজ! মাল! ডাকিনী শাকিনী তথ] ॥ £৫ 



অথ চণ্ডীপুজা ৷ ১? 

অস্তরিক্ষচর! ঘোর! ডাঁকিন্যশ্চ মহাবলাঃ | 

গ্রহভূতপিশীচাশ্চ যক্ষগন্ধর্ববরাক্ষসী2 ॥ ৪৬ 
ব্রন্মরাক্ষসবেতালাঃ কুম্মাণ্ড। ভৈরবাদয়ঃ | 
নশ্যন্তি দর্শনাত্ৃস্থয কবচে হৃদি সংশ্থিতে ॥ ৪৭ 

মানোননতিডবেদ্রাজ্স্তেজোধৃদ্ধিকরৎ পরমূ। 

যশস! বর্ধতে সোহপি কীর্তভিমণ্তিতভূতলে ॥ ৪৮ 
জপেখ সন্তুশতীৎ চত্তীৎ কৃত্ব! তু কবচং পুরা । 
যাবভুমগুলৎ ধত্তে সশৈলবনকাঁনন্ঘ্ ॥ ৪৯ 

তাবত্তিষ্ঠতি মেদিন্যাৎ সম্ততিঃ পুত্রপৌত্রিকী । 
দেহাস্তে পরমং স্থানৎ যত্ম্থরৈরপি ছূর্লভম্ ॥ ৫০ 
প্রান্মোতি পুরুষে। নিত্তাৎ মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ৫১ 

কুলজাদয়ো ছুষ্টদেবত|জাঁতিভেদাঃ । উপদেশিকাঃ উপদেশেন তন্মাভ্রেণ 
যে সিপ্যন্তি তে ক্ষদ্রদেবতাঁভেদাঃ ৷ রাজ্ঃ সকাশাঁদিভাথঃ ॥ ৪৫-7-৫১ ॥ 

ইতি শ্রীদেবীকবচং সমাপ্তম্ 

২৬ 4 পাপা, জপ ০ সপ 

অথ চণ্তীপুজা। 
সাপ পিস 

ধ্যানম্। 

বিছ্যুদ্দামসমপ্রভাং মুগপতিস্কন্ধস্থিতাৎ ভীষণাঁং, কন্তাঁতিঃ করবাঁলখেটবিল- 
সদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম্। হস্তৈশ্বরাসিখেটবিশিখাংশ্চাপৎ গুণং তর্জনীৎ, 

বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরা” ছু"ং ব্রিনেত্রাং ভজে ॥ অপরঞ্চ । বদ্ধ.ককুসুমা- 

ভাসাৎ পঞ্চমুণ্ডাধিবাঁসিনীম্। স্ফুরচ্চজ্রকলরত্বমুকুটাৎ মুগ্ডমালিনীম্। ত্রিনেত্রা 

রৃক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীম্। পুস্তকং চাক্ষমাঁলাঞ্চ বরদঞ্চাভয়ং ক্রমাৎ। 

দধতীং সংশ্মরেন্সিত্যমুত্তরাক্নায়মাঁনিতাম্॥ অপরঞ্চ। যা] চণ্ডী মধুকৈটভাদি- 
দলনী যা মাহিষোন্মলিনী, যা ধুজেক্ষণচগুমুণ্ডমথনী যাঁ রক্তবীজাঁশনী । শক্তিঃ 
শুস্তনিশুভদৈত্যদমনী যা! সিদ্ধিদাত্রী (লক্ষ্মীঃ) পরা, সা দেবী ৬ 4৮৭ 
সহিতা মাং পাতি বিশ্বেশ্বরী ॥ অন্তচ্চ | মধ্যেসুধান্ধি মণিমগ্ড -সিংহা- 

৩ 
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সনে/পরিগতাঁৎ পরিপীতবর্ণাম্। পীতান্বরাং কনকভৃষণমাল/শোভাং, দেবীং 
তজামি ধৃতমুদগরবৈরিজিহ্বাঁম্॥ অপরঞ্চ। কালাত্র/ভাঁং কটাক্ষেররিকুলভয়দাং 

মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং, শঙ্খং চক্রং রূপাঁণং ভ্রিশিখমপি করৈক্ঘহস্তীং ত্রিনেত্রাম্। 
সিংহস্কন্ধাধিবূঢ়াঁ ত্রিভূবনমখিলং তেজসা পুরয়স্তীং, ধ্যায়েন্দ,গাং জয়াখ্যাং 
ত্রিদশগণরৃতাঁং সেবিতাঁৎ সিদ্ধসচ্গৈঃ ॥ এতেষাং ধ্যানানাম একতমেন অন্তপূজাব্ৎ 

চগ্ডিকাং পৃজয়িত্ব! অর্গলাদিকং পঠেৎ। 

( একদ্দেশপ্রচলিতপাঠীমুসারেণার্গলাদিকম্ |) 

অথ অর্গলাস্তোত্রম্। 
ও" নমশ্চণ্ডিকাঁয়ৈ ॥ জয় ত্বং দেবি চামুণ্ডে জয় ভূতাপহারিণি। জয় সর্যব- 

গতে দেবি কালরাত্রি নমোহভ্ভ তে॥ জয়ন্তী মঙ্গল কালী ভদ্রকালী কপালিনী। 

দুর্গা শিবা ক্ষমা পাত্রী স্বাভ। স্বধা নমোহত্ক তে॥ মধুকৈটভবিধ্বংসি বিধাতৃ- 

(তি) বরদে নমঃ | পপ দেভি জয়ং -দহি যশো। দেভি দ্বিষে। জতি ॥ মহিমা 

স্ুরনির্নাশি ভন্তান।৫ সুখদে নমঃ | কূপ দেতি জয়ং দেঠি যশো দেহি দ্বিষো 

জহি ॥ ধুতউনেত্রবপে দেবি ধন্মকাশার্থদায়িনি । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। 

দেহি দ্বিষো জহি ॥ রক্তবীজবধে দেবি চগুমুণ্ডবিনাশিনি । বূপং দেহি জয়ং 

দেহি যশো! দেহি দ্বিষো! জহি ॥ নিশুস্তশুভ্তনির্নাশি জ্েলোক্যশুভদে * নম্ | 

রূপং দেহি জয়ং দেহি শে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ বন্দিতাজ্বি যুগে দেবি সর্ব- 

সৌভাগাদায়িনি। রূপ” দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ অচিস্তা- 
রূপচরিতে সর্ধবশক্রবিনাশিনি । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষো। জহি ॥ 

নতেভ্যঃ সর্বদা ভক্ত্যা চাপর্ণে 1 ছুরিতাপহে । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো 
দেহি দ্বিষো জহি ॥ স্ভবন্তো! ভক্তিপূর্ববং ত্বাং চগ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি। রূপং 

দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষো জহি ॥ চণ্ডিকে সততং যে ত্বামর্চয়ন্তীভ 

ভক্তিতঃ ৷ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষে জহি ॥ দেহি সৌভাগ্য- 
মারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্। রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো। দেহি ছিষে। 

জহি ॥ বিধেহি দেবি কল্যাণং. বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম। রূপং দেহি জয়ং 

দেহি ঘশে দেহি ছিষো জহি॥ বিধেহি ছিষতাং নাঁশং বিধেহি বলমুচ্চকৈঃ। 
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো জাহ ॥ সুরাস্ুরশিরোরতুনিত্বষ্ট- 

| সস পপ জা পপ আস 

* উয়দে ইতি পাঠাস্তরম্। চগ্ডিকে ইতি পাঠীন্বেরম্। 

শন 



অথ কীলকস্তোত্রয্। ১৯ 

চরণাসুজে | . রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ বিদ্যাবস্তং 

যশস্বস্তং লক্ষমীবন্তধ্ মাং কুরু) । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি ছিষো 
জহি॥ দেবিপ্রচণ্ডদোর্দিগদৈত্যদর্পনিহ্ছদনি । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো 
দেহি ছিষো৷ জহি ॥ প্রচণ্ডে দৈত্যদর্পস্বে চণ্ডিকে প্রণতায় মে। রূপং দেহি জয়ং 
দেহি যশে! দেহি দ্বিষো জহি ॥ চতুর্ভুজে চতুর্বত্রসংস্কতে পরমেশ্বরি। রূপং 
দেহি জয়ং দেহি যশো। দেহি ছবিষো জহি ॥ কৃঞ্খেন সংস্কতে দেবি শশ্বত্তক্ত্যা 

সদাশিকে । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিষো৷ জহি ॥ হিমাচলসুতাঁনাঁথ- 

সংস্ততে পরমেশ্বরি । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো! দেহি দ্বিষো জহি ॥ ইন্দ্রীণী- 
পতিসন্ভাবপৃজিতে পরমেশ্বরি ৷ রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে। দেহি ছিষে! জহি ॥ 
দেবি ভক্তজনোদ্দাম্দত্তানন্দোদয়েহন্িকে । রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি 

ছিষে! জহি ॥ ভাধ্যাৎ মনোরমাঁ দেহি মনোরত্যন্থসারিণীম। রূপং দেহি জয়ং 

দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি ॥ তাঁরিণী ুর্গসংসারসাঁগরস্তাঁচলোস্তবে। রূপং 
দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি দ্বিষো! জহি ॥ ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মহাঁস্তোত্রং 
পঠেন্নর্ঃ । সপ্তশতীৎ সমারাঁধ্য বরমাপ্রোতি ছুর্লভম্। 

ইত্যর্গলাস্তোত্রং সমাপ্তম্॥ 
খরার ০০০০০ রা "৬০০০০২০০০০৯ 

অথ কীলকস্তোত্রম্। 
ও নমশ্চগিকায়ে ॥ মার্কগেয় উবাঁচ। বিশ্ুপ্ধজ্ঞানদেহাঁয় ভ্রিবেদীদিবা- 

চক্ষুষে ৷ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিনিমিত্তায় নমঃ সোমার্ধবারিণে ॥ সর্বমেতদ্িজানীয়া- 

নুক্রীনামপি কীলকম। সোহপি ক্ষেমমবাঁপ্রোতি সততৎ জপ্যতৎ্পরঃ ॥ সিধ্য- 

স্তাচ্চাটনাদীনি কন্খমাণি সকলান্তপি । এতেন স্তবভাঁ দেবী স্তোত্রমাভ্রেণ 

সিধ্যতি ॥ ন্ মন্ত্রৌ নৌষধং তন্ ন কিঞ্চিদপি বিদ্াতে । বিনা জপ্যেন সিপ্োতি 

সর্বমুচ্চাটনাদিকম্ ॥ . সর্বগ্রাণ্যপি সেংস্যন্তি লোকে শঙ্কামিমাং হরঃ। কৃত্বা 

নিমন্্যামাস সর্বমেবমিদং শুভম্ ॥ স্তোত্রং বৈ চণ্ডিকায়াস্ত তচ্চ গুহ্যং চকার সঃ। 

সমাপ্পোতি সুপুণোন তাং যথাবন্নিমন্ত্রিণাম্॥  সোহপি ক্ষেমমবাপ্পোতি সর্বমে 

ন সংশয়ঃ। কৃষ্চায়াং বাঁ চতু্দপ্তামষ্টম্যাং বা সমাহিত্ঃ॥ দদাতি প্রতিগৃহ্বাতি 
নান্ততৈষ। প্রসীদতি । ইথং বূপেণ কীলেন মহাঁদেবেন কীলিতম্ ॥ যে! নিষ্ষীলাঁং 

বিধাঁয়ৈনাং চত্তীং জপতি নিত্যশঃ । স সিদ্ধঃ সগণঃ সোহথ গন্ধর্ধে! জাঁয়তে 
__ টা শা শাটার 

১] 

₹ $নং কুরু ইন্তি পাঠীস্তরম্। 
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ধবম্॥ ন চৈবাপাটবং তন্ত ভয়ং ক্কাপি ন জাঁয়তে। নাপমৃত্যুবশং যাতি 

মৃতে চ মোক্ষমাপ্রুয়াৎ ॥ জ্ঞাত্বা প্রারভ্য কুব্বীত ন কুর্বাণে। বিনম্ততি । ততো! 

জ্বাত্বৈব সম্পূর্ণমিদং প্রারভ্যতে বুধৈঃ ॥ সৌভাগ্যাদি চ যৎ কিঞ্চিৎ দৃশ্ঠাতে ন 
মহাজনৈঃ 1 তৎ সর্বং তত্প্রনাদেন তেন জপ্যমিদং সদা ॥ শনৈস্ত জপ্যমাঁনে- 

হশ্মিন্ স্তেত্রে সম্পত্তিকচ্চকৈঃ ৷ ভবত্যেব সমগ্রাপি ততঃ প্রারভ্যমেব তৎ্॥ 

ধশ্বধ্যৎ তৎপ্রসাঁদেন সৌভাগ্যারোগ্যমেব চ। শক্রহাঁনিঃ পরো! মোক্ষঃ স্তয়তে 

সান কিং জনৈঃ॥ চগ্িকাঁং জ্দয়েনাপি ফঃ স্মরেৎ সততং নর | হৃদ্যং 

কাঁমমবাগ্সে।তি হৃদি দেবী সদা বসেৎ ॥ অগ্রতো বৈ মহাঁদেব্যাঃ কৃত্বা কীলক- 

বারণম্। ( অগ্রতোহমুং মহাদেবকৃতং কীলকবারণম্ ) নিষীলঞ্চ তথা! ( তদা ) 

কত্বা পঠিতব্যং সমাঁহিতৈঃ ॥ 

ইতি কীলকস্তোত্রং সমাপ্ম্ ॥ 

. অথ দেবীকবচম্। 
অথ দেবীকবচস্ত ব্রন্মঝষিরনুষ্ট,পছন্দো মহিষমদ্দিন্ভাদয়ে! দেবতা দেবী- 

প্রীত্যর্থৎ জপে বিনিয়োগঃ । শতানীক উবচ। (মার্কণেয় উবাচ। ) যদ্- 

গুছং পরম লোকে সর্ধরক্ষাকরং বুণাম্। যন্ন কশ্যচিদাখ্যাতৎ তন্মে ব্রহি 

পিতামহ ॥ ব্রন্মোবাচ। অস্তি গুহাভম” বিশ্র সর্বভূতোপকারকম। দেব্যান্ত 

কবচং পুণ্য তন্ডভূণুষ মহাঁমুনে ॥ প্রথমৎ শলপুজীতি ছিতীয়ং ত্রহ্মচারিণী । 
তৃতীয় চন্্রবপ্টেতি কুক্মাণ্ডেতি চতুর্থকম্॥ পঞ্চমং স্কন্দমাতেতি মষ্ঠং কাত্যায়নী 
তথা । সপ্তম কালরা ভ্রীতি মহাগোরীতি চাষ্টমম্॥ নবমং সিদ্ধিদাত্রী চ নব 
ুর্গাঃ প্রকীর্তিতাঃ ৷ উক্তান্তেতানি নামানি ব্রহ্গণৈব মহাত্মনা ॥ অগ্নিনা দহা- 
মানাস্ত শক্রমধগতা রণে। বিষমে হুর্গমে চৈব ভয়ার্ভাঃ শরণং গতাঃ॥ ন তেষাং 
জায়তে কিঞ্চিদশুভং রণশঙ্কটে । নাপদং তন্ত পশ্যামি শোকছুঃখভয়ং ন হি 

ঘৈস্ক ভক্ত্যা স্মৃতা নৃনং তেষামৃদ্ধিঃ প্রজায়তে। যে ত্বাং শ্মরস্তি দেবেশি রক্ষসে 

তান্ন সংশয়ঃ ॥* প্রেতসংস্থ। তু চামুগ্ড বারাহী মহি্ষাঁসনা। এন্দ্রী গজসমাব্দঢ়া 
বৈষ্ণবী গরুড়াসনা ॥ নার্সিংহী মহাবীধ্যা শিবদূতী মহাঁবলাঁ। মাহেশ্বরী 
রৃষাবূঢা কৌমারী শিখিবাহনা ॥ লক্্মীঃ পদ্মাসনা দেবী পদ্মহস্তা হুরিপ্রিয়া । 
শ্বেতরূপধর! দেবী ঈশ্বরী র্যবাহনা ॥ ব্রাঙ্দী হংসসমাদঢ়া সর্ববাভরণভূষিতা । 
ইত্যেতা মাতরঃ সর্বাঃ সর্বযোগসমদ্ষিতাঃ ॥ নানাভরণশোভাঢ্য। নানারত্বোপ- 

শোভিতীৎ। শ্রেষ্টেশ্চ মৌক্তিকৈ? সর্ব দিব্যহারপ্রলম্থিভিঃ ॥ *ইজ্নীলৈর্নহাঁ- 



অথ দেবীকঘচম্। | ও 

নীলৈঃ পদ্মরাগৈঃ স্ুশোভনৈঃ। দৃশ্থান্তে রথমারূঢা দেব্যঃ ক্রোধসমাকুলাঃ। 
শঙ্খং চক্রং গদাঁং শক্তিং হলঞ্চ মুষলাঘুধম। খেটকং তোমরঞ্ৈব পরশ 

পাশমেব চ॥ কুস্তাযুধং ত্রিশূলঞ্চ শালমায়ুধমুত্তমম। টৈত্যান|ং দেহ- 
নাশায় ভক্তানামভয়ায় চ॥ ধারয়স্ত্যাযুধানীখখৎ দেবাঁনাঞ্চ হিতাঁয় টব । 
নমন্ডেহুস্ত মৃহাঁরৌদ্রে মহাঁঘোরপরাক্রমে ॥ মহাঁবলে মহোঁৎসাহে মহাঁভয়- 
বিনাঁশিনি। ত্রাহি মাং দেবি ছুপ্প্রেক্ষযে শক্রণ|ং ভয়বদ্ধিনি॥ প্রাচ্যাৎ রক্ষতু 
মামৈজ্রী আগ্নেষ্যামগ্রিদেবতা। দক্ষিণেহবতু বারাহী নৈখত্যাং খড়গা- 
ধারিণী॥ প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেদ্ বায়ব/ং বায়ুদেবতা | উদীচ্য।ং পাঁতু 
কৌবেরী এঁশান্তাঁং শুলধ(রিণী ॥ উদ্ধা ব্রহ্মাণী" মে রক্ষেদধস্তাদৈঞ্বী তথা । 

এবং দশ দিশে। রক্ষেৎ চামুণ্ড শববাহনা ॥ জলা মে চাগ্রতঃ পাতু বিজয় পাতু 
পৃষ্ঠতঃ । অজিতা বামপার্ে তু দক্ষিণে চাঁপরাঁজিতা ॥ শিখা মে দ্যোঁতিনী 
রক্ষেছুম মুদ্ধি ব্যবস্থিতা। মালাধরী ললাটে চ ভ্রুবৌ রক্ষেদ্ যশস্বিনী ॥ নেত্র- 
য়োশ্চিত্রনেত্রী চ যম্ঘণ্টা চ পার্খকে | ত্রিনেত্রা চ ত্রিশুলেন ভ্রবোর্মধ্যে চ চণ্ডিকা। 
শঙ্থিনী চক্ষুষোর্মধ্যে শোত্রয়োদ্ররবাসিনী । কপালং কালিকা রক্ষেৎ কর্ণমূলে 
তু শঙ্করী॥ নাসিকায়া সুগন্ধা চ উত্তরোষ্ঠে চ চচ্চিকা। অপরে চামৃতকলা 

( চাষৃতা বাল! ) জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী ॥ দস্তান্ রক্ষতু কৌমারী কঠদেশে তু 
চগ্ডিকা। ঘণ্টিকাঁ চিত্রঘণ্টা চ মহামায়া চ তালুকে ॥ কামাক্ষী চিবুকং 

রক্ষেদ্বাচং মে সর্ববমন্গলা। গ্রীবায়াং ভদ্রকাঁলী চ পৃষ্ঠবংশে ধন্দ্ধরী ॥ নীলগ্রীবা 
বহিষ্ষ্ডে নলিকাঁং নলকুববী। ক্বদ্ধয়োঃ খড়িগনী রক্ষেঘ1হে মে বজধারিণী। 
হস্তয়োর্দগিনী রক্ষেদন্থিকী চ।হ্লীষু চ। নখান্ শুরেশ্বরী রক্ষেৎ কুক্ষী বক্ষে 

নরেশ্বরী ॥ স্তনে। রক্ষেন্সহাদেবী মনঃ শোকাঁধনা এশনী। শুদয়ে লন্তা দেবী 

উদরে শূলধ[রিণী ॥ নাতো চ কামিশী রক্ষেদ্ গুহং গুস্বেশ্বরী তথা । মেট ং 

রক্ষতু দুর্গন্ধ]! পায়ু মে গুহ্থবাহিনী ॥ কট্য। ভগবতী রক্ষেছুর মে ম্ঘবাহন | 
জজ মহাঁবলা রক্ষেজ্জান্ মাধবনায়িকী॥ গুল্ফয়েনারসিংহী চ পাদপুষ্ঠে তু 
কৌশিকী। পাদাঙ্গুলীষু রী রক্ষেৎ তগং পাতালবাসিনী ॥ নখান্ দংস্রাকরাঁলী 
চ কেশাংশ্চৈবোদ্ধকেশিনী । রোমকুপেষু কৌমারী ত্বচং যোগেশ্বরী তথা ॥ 
রক্তমজ্জাবসামাংসান্স্থিমেদাংসি পার্বতী । অন্ত্রাণি কালরাত্রী চ পিতৃঞ্চ মুকুটে- 
শ্রী ॥ পদ্মাবতী পদ্মকোঁশে কক্ষে চুড়ামণিস্তথা । জালামুখী নখদ্রালামভেদ্যা 

সর্বসসদ্ধিযু॥ শুক্রং ব্রন্মাণী মে রক্ষেচ্ছায়াং ছত্রেশ্বরী তথা । অহঙ্কার মনো 
বুদ্ধিং রক্ষেম্সে ধর্মধারিণী ॥ প্রাণাপাঁনৌ তথা ব্যানমুদানঞ্চ সমানকম্। ট্জিহত্তা 
চমে রক্ষেৎ প্রীঁণান্ কল্যাঁণশোভনা ॥ রসে বূপেচগদ্ধেচ শবেম্পর্পেচ 



২২ শ্রীশ্রীচগ্তী | 

যোগিনী ৷ সত্ধং রজস্তমশ্চৈব রক্ষেন্নারায়ণী সদা ॥ আমু রক্ষতু বারাহী ধর্ম 
রক্ষতু পার্বতী । যশঃ কীর্তি্চ লক্ষমীঞ্চ সদা রক্ষতু বৈষ্ণবী ॥ গোত্রমিক্রীণী মে 

রক্ষেৎ পশূন্ রক্ষেচ্চ চণ্ডিকা । পুত্রান্ রক্ষেন্সহালক্ষমী দ্া্ধ্যাং রক্ষতু ভৈরবী ॥ 
ধনেশ্বরী ধনং রক্ষেৎ কৌমারী কন্তকং তথা । পদঞ্ছনিং আুপথা রক্ষেন্টার্গং 
ক্ষেমঙ্করী তথা ॥ রাজদ্ারে মহালগ্প্ীর্বিজয়| সর্বতঃ স্থিতা। রক্ষাহীনঞ্চ যৎ 
স্থানং বাঁজ্জভং -বচেন তু ॥ তৎ সর্দবং রক্ষ মে দেবি জয়ন্তী পাঁপনাঁশিনী। 
সর্ববরক্ষ।করং পুণযৎ কবচং সর্বদা জপেৎ॥ ইদং রহম্যং বিপ্র্ষে ভক্ত্য! তব 
ময়োদিতম্। পাদমেকং ন গচ্ছেু ষদীচ্ছেক্জুভমাস্বনঃ ॥ কবচেনারৃতো নিত্যং 

যত্র যত্্রৈব গচ্ছতি। তত্র ওত্রার্থলাভশ্চ বিজয়ঃ সার্বকাঁলিকঃ ॥ যং যং 

চিন্তয়তে কামং তং তং প্রাপ্পোতি নিশ্চিতম্। পরমৈশ্ব্য/মতুলং প্রাপ্গ্যতে 
ভূতলে পুমান্ ॥ নির্ভয়ো জাঁয়তে মর্ত্যঃ সংগ্র/মেষপরাজিতঃ ৷ ত্রৈলোঁকো তু 
ভবেৎ পুজ্যঃ কবচেনারৃতঃ পুমান্॥ ইদস্ত দেব্যাঃ কবচং দেবানাঁমপি তুর্লভম্ | 

যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যৎ তিসদ্ধ্যং শরদ্ধয়ান্িতঃ॥ দৈবী কলা তবেত্ৃ্থ 

ত্রলাক্যে চাপরাজিতঃ ৷ জীবেছর্ষণতং পাগ্রমপমৃত্যুবিবর্জিতঃ ॥ নশ্স্তি 
ব্যাধয়ঃ সর্বেব লুতাবিস্ফোটকাঁদযঃ ৷ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চেব কৃত্রিষাপি যদ্িষম্। 
অভিচারাণি সর্বাঁণি মন্্রযস্তাণি ভূতলে। ভূচরাঃ খেচরাশ্চৈব কুলজাশ্চোপ- 
দেশিকাঃ ॥ সহজা কলজ। মীলা ডাকিনী শীকিনী তথা! অন্তরীক্ষচ্ব। ঘোরা 

ডাকিন্শ্চ, মহারবাঃ ॥ গ্রহভূতপিশাচাশ্চ £যক্ষগদ্ঘব্বরাক্ষসাঁঃ | ক্রহ্গরাক্ষস- 
বেতালাঃ কুম্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥ নশ্তন্তি দর্শনাত্বস্ত কবচেনারৃতো হি যঃ। 
মনোন্নতির্ভবেদ্রাজ্ঞাং তেজোর্দ্ধিঃ পরা! ভবেৎ॥ যশোরদ্দির্ভবেৎ গুস।ং কীর্তি- 
র্দ্ধিশ্চ জায়তে। তন্মাৎ জপেৎ সদা ভক্তঃ কবচৎ কামদং মুনে॥। জপেৎ 

সপ্তশতীং চণ্তীৎ কৃত্বা তু কবচং পুরা । নিবিদ্বেন ভবেৎ সিদ্দিশ্চগ্তীজপসমুদ্তব॥ 
যাবদ্ভূমণ্ডলং ধত্তে 'সাশেলবনকাঁননম্। তাঁবত্তিষ্ঠতি মেদিন্তাং সন্ততিঃ পুত্র- 
পৌত্রিকী ॥ দেহান্তে পরমং স্থানং স্ুরৈরপি সুদূর্লভম্। প্রাপ্রে।তি পুরুষে। 
নিত্যং মহামীয়া-প্রপাদতঃ ॥ তত্র গচ্ছতি গত্বাসৌ পুনশ্চাগমনং নহি। ল্ততে 
পরম স্থান শিবন সমতাং ব্রজেৎ ॥ 

ইতি মার্কগেয়পুরাণে হরিহরব্রন্মবিরচিতং দেব্যাঃ কবচং সমাপ্তম্। 



অথ দেবীসূক্তম্। 
অহং রুদ্রেভিরিত্যাদিমন্্স্ত ব্রহ্গাদ্যা খষয়ো গায়জ্যাদীনি চ্ছন্দাংসি 

আদ্যা দেবী দেবত! দেবীসুক্তজপে বিনিয়োগঃ | 

ও অহং রুদ্ধেভি্ববস্থভিশ্রামাহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। 
অহং মিত্রাবরূণোভ। ব্ভিন্ম্যহমিন্দ্রাগ্রী অহমখ্িনোভা! ॥ ১ ॥ 

ভাষ্য । অহমিত্যর্চং অয়োদশং স্বমূ। অন্ডণশ্য মহ্র্ষেঃ তুহিভা 
বা নামী ব্রঙ্গবিতুষী ্বাখ্মানমন্তোৎ। অতঃ সর্ষিঃ | সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্বগতঃ 
পরমাত্মা দেব্তা। তেন হোষা তাদাত্মামন্ুভবন্তী সর্বজগদ্রপেণ সর্বস্াধি- 
ঠানত্বেন চাহমেব সর্দ্ং ভবামীতি দ্বাক্মানং স্তৌতি। দ্বিতীয়া জগতী | শিষ্টাঃ 
সপ্ত ত্রিষ্টভঃ তথা চানুক্রান্তম। মহমষ্টো বাগাস্তণী তুষ্টাবাম্মানং দ্বিতীয়া 
জগভীতি ॥ গঙো বিনিয়োগঃ॥ অভং স্থক্তস্থ ভ্রষ্টা বাঁগান্তী যাদত্রহ 

জপৎ্কারণং 5দ্দপা' ভবন্থী। রুদেভিঃ রুদ্রৈঃ একাদশভিঃ। ইথস্তাবে 
তৃতীয়া । তদান্মনা চরামি। এবং বস্গুভিরি জ। তত্তদাস্বনা চরামীতি 
যোজাম। তথ! মিত্রাবরুণা মিত্রঞ্চ বরুণঞ্চ | ২ আুলুগিতি দ্বিতীয়ায়। 
আঁকারঃ। উভা উভৌ অভমেব ব্রঙ্গীডৃতা মর ধারয়ামি। ইন্গাণ্ী 
অপাহমেব ধারয়ামি। উভা উতো৷ অশ্বিনাবপ্যহমেব ধারয়ামি। অয়ি হি 
সর্ব জগৎ শুক্তৌ রজতমিবাধাস্তং সৎ দৃশ্যতে, মায়া চ জগদাঁকারেণ বিবর্ততে ; 

তাদৃষ্ঠ। মায়ায়া আাখারান্েনাসিঈন্যপি ত্রহ্মণ উত্তন্য সর্বন্তোৎপত্তিঃ। ১। 
(অস্থণ ঝধির কন্ঠার নাম বাক্, পরজ্জলনী মহামায়া ভক্তগণের শুভীদৃষ্টে এই -বাঁকৃম্বরপে 

অবতীর্ঝ হইয়াছিলেন। তিশি স্বমুখে সে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, খখেদে তাহা “দেবীন্ৃকক" 
নামে প্রমিদ্ধ। সম্প্রণার বিশেবে এই দেবীমুক্তের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। লায়নীর্ধ্য বেদের 
অধুনাঁতন প্রত্িদ্ধী ভাষাক|ব ; তিনি যে ভাবে এই হুক্তের অর্থ লিখিয়াছেন, ভাহার দিকে লক্ষ্য 
রীথিয়৷ আপাততঃ এই অনুবাদ প্রদত্ত হইল। এই স্ুক্ প্রীী৬চগ্সম্ত অর্থ যথাস্থানে বিবেচনা 
করা৷ যাইবে ।) 

আমি রুদ্রগণ, বন্ধগণ, আদিত্যগণ এবং বিশ্বদেবগণের- স্বত্রপে বিচরণ করি, আঁমি মিত্রাবরণ 
নামক দেবতাদয় এবং ইন্দ্রাগি নামক দেবতাদ্বয় এবং অশ্বিনীকৃমরদ্য়কে ধারণ করিয়া আঁছি। 
(ধারণ শবের অর্থ-নামর্ঘ প্রদান বা রক্ষণ)। ১। 

অহং সৌমমাহনসং বিভম্্াহৎ সবষ্টারমুত পুষণৎ ভগম্। 
অহং দধামি বিণং রা স্বপ্রাব্যে জমানায় হুন্বতে ॥ ২ ॥ 



২৪ শ্রীস্রীচন্ত্ী | 

ভাষা । আহছননং আহ্ৃতব্যং অভিযোতবাৎ সোমৎ যদ্বা শব্রণ|মাহস্তারং 

দিবি বর্তম।নং দেবভাক্মীনং সোমমহমেব বিভন্ষি। তথা ত্বষ্টারম্ উত অপিচ 

পূমণং ভগং চাহমেব বিভশ্মি। তথা হবিম্মতে হবিত্তিযুক্তায় সুপ্রাব্যে শোভন 

হবিঃ দেবানাং প্রাপয়িত্রে। অবতেন্তর্পণার্থাৎ “অবি তু স্তু তক্তিভ্যঃ ঈঃ” ইতী- 
কারপ্রভায়ঃ । চতুর্ঘ্েকবচনে ষখুাদাত্ুন্বরিতয়োধরণঃ স্বরিতোহন্থদাভিস্যেত সুপঃ 

স্বরিতত্বম। সুস্থতে সোমাভিমবং কুর্বতে শতুরচ্থম ইতি চতুর্যা উদাত্তত্থম্। 
ঈদৃশাঁয় যজমানায় দ্রবিণৎ ধনং যাঁগফলরূপমহমেব ধারয়ামি, এতচ্চ ত্রহ্মণঃ 

ফলদাতৃত্বং “ফলমত উপপত্তেঃ” ইত্যধিকরণে ভগবতা ভাষ্যকারেণ সমর্থিতম্।২। 

বেদোক্ত রীতি অনুলারে অভিষবণীর (অভিষব শব্দের অর্থ সোমরস প্রভৃতি) সৌমযাঁগ বা 

শক্রহ্ত্তা সৌমদেবতা তব নাঁমক দেবতা, পৃষা এবং ভগ নামক স্ুয্যকে আমি ধারণ করির। আঁছি। 

দে যলগমানের উত্তম এবং প্রচুর আহুতির উপযুক্ত দ্রব্য আছে, যে ব্যক্তি দেবগণকে উত্তম দ্রব্য দ্বারা 

তৃপ্ত করিয়া থাকে, এবং যজ্জে বিধি অন্ুলারে মোমরম প্রন্তভ করে, নেই যজমানের যজ্রফ্ 
আঁমিই পরিপু্ বিয়া থাকি । ৎ। 

অহৎ রা%ণা সঙ্গমণী বদুনাৎ চিক্িতুষী প্রথম। যজ্জিয়ানাম্ । 

তাহ মা দেন শাদপুঃ পুরুবা ভরিস্তানাণ ভর্মদাবেশযন্তীম্ ॥ 5) 

ভাষা । অহরাই্। ঈখপনামৈতৎ | জর্দবন্থা জগত ঈত্বরী | ভথা বস্থন।ং 

পশানাং সংগমনী সঙ্গমধিত্রী উপালক্নাং প্র।পয়িত্রী । চিকিতুষী যৎ সাক্ষাৎ 

কর্তবাং পরং ব্রহ্ম তজজ্ঞাতবতা ন্বাস্মতয়। সাক্ষাৎ কৃতবতী । অতএব ঘজ্ঞিয়ানাং 

জ্ঞার্|ণ1ং প্রখমা সুখ্য। । যৈবংগুণবিশিষ্টাহ" তাঁং মাৎ ভূরিস্থাত্রাং বহুভাবেন 

প্রপঞ্চাস্মনা অবতিষ্ঠম1ন।ং ভূরি ভূরীণি বৃহনি ভূতজাতানি আবেশয়স্তীং জীব- 

ভাবেনাম্মানং প্রবেশয়ন্তীম্ ঈদৃশীং মাং পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যদধুঃ দেবা! বিদধতি 
কুর্বান্ত। উক্তরূপেণ বৈশ্বরূপ্যেণাবস্থানাৎ যৎ যৎ কুর্বান্ত তৎ সর্বং মামেব 

কর্নন্বী তাত | ১। 

আমিই জগরীশ্ববী, আমিই ধনদারিনী, আমি বর্গ চৈতন্থন্বরপা, যাহা না৷ হইলে যজ্ঞ হয ন! 

আমিই তৎনমুদরের মধ্যে অর্ববশ্রেষ্টী । (অর্থাৎ ধজমান, যজ্জীয় দ্রব্য এবং ষক্জীয় দেবতা, আমি 

এতৎ সর্বন্থব্নপা বলিয়া! নর্বজেষ্ঠা। |) এইব্সপ গণশালিনী আমি বছভাবে আছি, আমিই নিখিল 

প্রীণীতে আত্মীকে জীব্ভীবে প্রবেশিত করি । অতএব দেবগণ যাহা! করেন, ভাহা আমাতেই 

পধ্যবনিত হইয়া থাকে । ৩। 

ময়া সো অন্নমত্তি যে। বিপশ্ঠতি ষঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ | 

মন্তবে মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রাদ্ধিবং ০ে বদামি ॥ ৪ ॥ 



দেবীনুক্তমূ । ২.৫ 

ভাষ্য । যোহন্নমত্তি ম ভে'ক্কশক্তিরূপযা মধৈবান্নমত্তি যশ্চ বিপশ্তাতি অলো- 

কয়তি ইত্যর্থঃ | যশ্চ প্রাণিতি শ্বামোক্ভাসাদিব্যাপারং করোঁতি সোছপি ময়ৈব | 
যশ্চ উক্তৎ শৃণোঁতি। শ্রু শ্রবণে শ্রুবঃ শূ চেতি শ্রুধাতোঃ শৃভাবঃ ৷ য্ ঈদৃশী- 

মন্তধ্যামিরূপেন স্থিতাং মাং ন জানন্তি তে অমন্তবঃ অমন্তমাঁনাঃ অজানস্ত উপ- 

ক্ষিয়স্তি উপক্ষীণাঃ সংসারেণ হীনা ভবস্তি। মনেরৌণাদিকস্তপ্রত্যয়ঃ । নঞ, 
সমাসে ব্যত্যয়েনাস্তে[দাত্তত্বম। যদ্বা ভাবে তুপ্রতাযঠ। ততো! বহুত্রীহো 
নঞ্ন্ুভ্য।মিতৃত্তরপদ[ভোদান্তত্বম। মামমন্তবঃ মছ্িষয়জ|নরহিতা ইতার্থঃ | 
হে ক্রত বিশ্রুত সথে । শ্রুধি ময়া বক্ষামাণং শুধু । ছান্দজো বিকরণন্য লুক । 

শ্রশুযুপৃ-রুরৃভ্য ইতি হেধিভাবঃ। বিং তদ্ছ্রোতব্যম্? অরদ্ধিবং শ্দ্ধিঃ শ্রদ্ধা 
তন্ন যুক্তং, শ্রদ্ধযত্বেন লভ্যমিত্যর্থ: | শ্রদন্তরোরুপসর্গবদ্রস্ভিরিষ্যতে । শ্রচ্ছব্ধ- 
স্যে/পসর্ণবছর্তমানত্ব।ছুপসর্গে ঘে।; কিরিতি কিপ্রত্যয়ঃ । মব্বখীয়ো;ঃ বঃ। 

ঈদৃশং ত্রন্ধান্মকং বন্ত তে তুভ্য" বদামি উপদিশামি | ৪। ্ 

যে ব্যক্তি অন্ন ভৌজন কবে তাঁহার অন্নভোৌজনও আমারই দ্বার নির্বাঁছিত হয়, যে দর্শন করে 

তাহাব দর্শনকাধ্যও আমারই দ্বার। নির্ঘহ হয়, মে শ্বাসগ্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণ করে তাঁহার উক্ত 

কর্ম আমবই দ্বার! নির্লীহিত হয়, ষে কথ। শ্রবণ কবে তাহা কথাশ্রবণও আমারই দ্বারা নির্বা- 

হিত হয়। যাহ্ণরা আমাকে এইরূপভাবে না জানে, তাহাবা হীনভাৰাপনন হয়। অতএব হে 

অত! গ্রন্ধালভ্য বিষয় আমি ভোৌমাকে উপদেশ দিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৪। 

অহমেব স্বয়মিদং বনাঁমি জুষ্টৎ দেবেভিরুত মানুষে ভঃ। 
যং কাময়ে তং ত্রধুগ্রং কৃণোমি তৎ ব্রঙ্গাণৎ তস্ৃধিৎ তৎ ম্রমেধাম্ ॥ ৫ ॥ 

ভাষ্য । অহং স্ব়মেবেদং বন্ধ ব্রন্ম/আকং ব্দামি উপদিশামি। দেবেভিঃ 

দেবৈঃ ইন্জার্দিভিরপি জুষ্টৎ সেবিতম্ উতাপি চ মান্গুষেভিঃ মনুধ্যৈরপি জুষ্টম্, 
ঈপৃথথত্বাক্সিকাহং কাময়ে যং যং পুরুষং রক্ষিতুমহং বাঞ্চামি তং তং পুরুষম্ উগ্রং 

কণোমি সর্কেভ্যঃ অধিক করোমি । তমেব ব্রন্মাণৎ অষ্টারং করে।মি । তমেব 
খধিম অতীক্জরিয়ার্থদর্শিনং করোমি । তমেব সুমেধাং শোভনপ্রজ্ঞং চ করোমি 1৫1 
আমি নিজেই নিজন্বরূপতত্ব-উপদেশ প্রদান করিতেছি 7 এই তত্ব দেবগণ ও মনুষাগণের প্রার্ধিত 

আমি যে ঘষে ব্যক্কিকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি ভাহীদিগের কাহাকেও সর্বাপেক্ষা অধিক 

ক্ষমতাঁশীলী করি, কাহাকেও ব্রল্া করিয়া! থাকি, কাঁহীকেও বা খধি, কাহাকেও বা উদ্ভম 

মেধাবী করিব থাকি। ৫| 

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রল্মদ্বিষে শরবে হস্তব! উ। 

অহৎ জন্মুয় সমদৎ কৃণোম্যহৎ দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ ॥ ৬ 
নি 



3. & শশী ৮1 

_. ভাষ্য । পুরা ত্রিপুরবিজয়সময়ে কষদ্ন্থ | ঝন্যর্থে চতুর্থী। মহাদেবস্ত পুঃ 

চাপমহমাতনোমি জ্যয়্াততং করোমি | কিমর্থম্? ব্রহ্মদিষে ত্রান্ষণানাং ছেষ্টারং 

শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনমন্ুরং হস্তবৈ হস্তং হিংসিতুম্। হস্তেস্তমর্থে 

সেসেনিতি তবৈপ্রত্যয়ঃ । অন্তশ্চ তৰৈ যুগপদিত্যাদ্যস্তয়োযু'গপছদাত্রত্থম্। 

শুহিংসায়ামিত্যন্মাৎ শু. ্ ব শিহীভ্যাদিন। উপ্রত্যরঃ | ক্রিয়া গ্রহণং কর্তব্যমিতি 

কর্ণ সম্প্রদানত্ব/ৎ চতৃথী। উশবঃ পূরকঃ | অহ্মেব সমদং__সমানং মাঁদান্তি 

অশ্মিন ইতি সমৎ সংগ্রাম, স্তোতৃজনার্থ, শক্রভিঃ সহ সংগ্রামমহমেব কণোমি 

করোমি তথা দ্যাবাঁপূৃথিবী দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অস্তর্যাঁমিতয়া অহমেব আববেশ 

শ্রবিষ্টবতী | ৬ 
আমি রুদ্রের শরাসন রক্গদেধী হিংস্র ত্রিপুরবধের জন্কু জাঘুক্ত করিয়াছি। আমিই স্তোতৃ- 

গণের জন্ ঘূদ্ধ করিয়া থাকি । আমিই অন্তর্জামিন্ধপে ন্ব্গ ও প্রধিবীতে আবিষ্ট হইয়া আছি ' ৬। 

অহং সবে পিতরমস্থ মৃর্ধাষ্মম যোনিরপ স্বস্তঃ সমুদ্রে । 
ততো বিভিষ্টে ভুবনান্ু বিশ্বোতামুন্দ্যাৎ বর্ম গোপস্পৃশামি ॥ ৭ 

ভাষ্য। “দ্যৌঃ পিতে'তি শ্রতেঃ পিতা দ্যৌঃ | পিতরং দিবমহং সবে জন- 
য়মি.। “আত্মনঃ আকাঁশঃ সম্ভূত' ইতি হ্রুতেঃ | কুন্রেতি তদাহ,_অথ পর- 
মাক্সন: মূদ্ধন্ বুদ্দনি উপরি । কারণভতে ভশ্মিন হি বিয়দাদিকার্যাজ1ভ২ নর্তবং 

বর্ততে তন্তযু পট ইন, মম চ যোনি: ক|রণ* সমুদ্রে । সমুদ্বন্থ্ম্মাৎ ভূতজতানি 
ইতি সমুদ্রঃ পরমা স্ব | তশ্মিন্ অপস্থ বাপনশীলাসু ধীরৃক্তিযু অন্তর্থপ্যে যৎ 

্রন্ম চৈতন্তং তন্মম কারণমিত্যর্থ । যত ঈদৃগৃভৃতাহমন্মি ততো হেভোঃ বিশ্বা 

বিশ্বানি সর্বাঁণি তুবন! তুবনাঁনি ভূতজাতান্তন্ প্রবিশ্ত বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য 
তিষ্ঠাম। সমবপ্রবিভ্য ইত্যাত্মনেপদম | উতাঁপি চামুং দ্যাঁং বিপ্রকষ্টদেশে অব- 
স্থিতং দ্বর্গলোকম্ উপলক্ষণমেতৎ, এতছৃপলক্ষিতং কৃৎন্ং বিকারজাতং বহ্বণা 

কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি। যদ্বা অন্য ভূলোকন্য 

ুর্ধন্ মু্ধনি অহং পিতরমাকাশং সুবে । সমুদ্রে জলধৌ অপু উদকেষু অস্তর্মব্যে 
মম যোনিঃ কারণড়তঃ অন্তণাখ্যঃ খবিবর্ভতে । যদ্ধা সমুদ্রে সস্তরীক্ষে অপ্গদ, 
অন্থয়েযু দেবশরীরেষু মূলকারণভূৃতং ব্রহ্ম চৈতন্ং বর্ততে ততোহহং কারণাঝ্ঝিকা 

সতী সর্ববাণি ভূবনানি ব্যাপ্পোমি | অন্তৎ সমানম্। ৭ 
আমিই জগ্নতের পিতাকে ( অর্থাৎ ঈসাকাঁশকে) প্রসব করিয়াছি, এই পৃথিবীতে পরমাস্মায় 

বিরাজমান অন্তঃকরণবৃত্তিনমূহের যে গুঢ় অংশ, ভাহ! আমার প্রকাশস্থান। অতএব আমি সমস্ত 
ভূবন অনুপ্রবিষ্ট. হইয়া ধারণ করি। আমি এই দেহ ছারা দৃরবর্তী হ্যলোকও ম্পর্ণ করিয়া 
বাকি । 



দেবীসুত্ত'্ম। ২৭ 

অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণ! ভুবনানি বিধা। 
পরো দিবা! পর এন। পৃথিব্যৈতাবতী মহিন! সম্বভুব ॥ ৮ 

ভাষ্য । বিশ্ব বিশ্বানি সর্বাঁণি ভূবনানি ভূতজাতানি কার্যাণ্যারভমাঁণা 
কারণরূপেণ উৎপাদয়স্তী অহমেব পরেণ অনধিষ্টিতা স্বয়মেব প্রবামি প্রবর্তে। 

বাত ইব যথা বাত; পরেণাপ্রেরিতঃ সন্ স্বেচ্ছয়ৈব প্রবাঁতি তদ্বৎ | উক্তং নিগ- 
ময়তি--পরো৷ দিবা । পর ইতি সকারাস্তং .পরস্তীদিত্যর্থে বর্ততে যথাধ ইতি 
অধস্তাদর্থে। তদ্যোগে তৃতীয়া সর্বত্র দৃশ্ঠতে। দিব আকাঁশস্ত পরস্তাঁৎ এনা 
পৃথিবা। । ছ্বিতীয়াটোস্ শ্বেন ইতীদম এনাঁদেশঃ। অশ্যাঃ পৃথিব্যাঃ পরঃ পরস্তাঁৎ। 
দ্যাবা-পৃথিব্যোরুপাদানমুপলক্ষণমূ। এতছৃপলক্ষিতাঁৎ সর্বদ্মীৎ বিকারজাতাৎ 
পরস্তাঁৎ বর্তমান! অসঙ্গোদীসীনকৃটস্থব্রন্মচৈতম্ভরূপাঁহং মহিনা মহিষ্ৈভীবস্তী 

সম্বভূব । আ! সর্বনাম ইত্যাত্বং সর্ধজগদা ঝনাহং সম্ভৃতাশ্মি | মহচ্ছন্ধাদিমমনিচি 
টেরিতি চিলোপঃ ৷ ততঃ তৃতীয়ায়।মুদা ত্তনিরত্িস্বরেণ তন্য উদ্দাত্তত্বম্। ছান্দসো 
মলোপঃ ॥৮ 

ইতি শ্রীমৎসামনা চাঁধ্যক্তদেবীস্থ ্রভাষ্যং সমাপ্তম্। 
গারো »- ৮ সারির »..০০০০-্ত 

আমিই জগৎ নিশ্মীণশময়ে বায়র সায় প্রবাহিভ হই। আমিই পৃথিবী এবং আ|কাঁশের 

পরেও আছি। আমিই বন্গম্বরূপিণী, এজন্য আমার অনীমত| এইবপ হইয়াছে । ৮। 

প্রথমে দেবীম্ক্ত প1ঠ, পরে অর্গলাদি পাঁঠেরও আচার আছে। 

ও নারায়ণং নমস্কৃত্য নরক্েব নরোত্বমম্ | 

দেব,ং সরস্বতীক্ৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ | 

প্রথমচরিতন্ত ব্রহ্মধবির্হাঁকালী দেবতা গায়ত্রী চ্ছন্দে। নন্দা শক্তী রক্ত- 

দস্ভিক1 বীজমগ্রিস্তত্ম্ খগ্থেদত্বরূপমহাঁকালীপ্রীত্যর্থ, জপে বিনিয়োগঃ | মধ্যম- 

চরিতস্য বিষুখবির্মহালক্ীদদে'বতা উব্কিক্ ছন্দঃ শাঁকস্তরী শক্তিহুর্াবীজং 

বাযুস্তত্বং যুর্ধেদস্বরূপমহালম্্বীপ্রীত্যর্থ২ জপে বিনিয়োগঃ ৷ উত্তরচন্সিতন্য 

রুদ্র ির্মহাসরশ্বতী দেবতা অঙ্ুষ্টপছন্দো ভীমা শক্তিভ্রণমরী বীজং স্ধ্যস্তত্বং 
সামবেদস্বরূপমহা সর্ব তী্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ | 



নাগোজীভট্টী স্থ; প্রয়োগবিধিত। 

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ম্কণ্ডেয়েন ক্রোষ্টিকিং ভাগুরিং প্রতি উক্তৎ স্তোত্রং 
জৈমিনিং প্রতি পক্ষিরপৈমূনিপুত্রৈরক্তং মার্কগেয়পুরাণে ; তদ্যথামতি ব্যাচ 

স্মহে। তত্রাদে ব্যাথ্যান্তমনস্তোত্রে স্তুয়মানদেবতান্বরূপং প্রাঁধানিকরহস্াখ্ো 

্রন্থবিশেষে উক্তৎ বিবিচ্য দর্্যতে। তত্রাদৌ রাজ্ঞঃ প্রশ্নঃ,_ভিগবন্নবতার 

মে চণ্ডিকায্মান্ত্য়োদিতাঃ । ,এতেষাঁং প্রকৃতিং ব্রহ্মন্ প্রধানং ব্তুমর্মি' ইতি। 
অ্েতেষামিতি নির্দারণে ষ্লী। প্রক্ৃতিং মূলকারণম্। তত্রোত্তরং। তত্র লক্ষ্য- 
স্বরূপমাহ,_-“মাতুলিঙ্গং গদাঁং থেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী। নাগং লিঙ্গঞ্চ 

যোনিঞ্চ বিভ্রতী নৃপ মূর্দনি | তগ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তণ্ঠকাঁঞ্চনভূষণা” ইতি । অলক্ষ্য- 
স্বরূপমাহ,__শৃম্ং তদখিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা” ইতি । “লিঙ্গং যোনি, 
বিভ্রতী” ইত্যনেনাস্তাঃ পুংরূপত্বং স্্রীরূপত্থং চ ধ্বনিতম্। এতদেব রূপং শৈবাঃ 
সদাশিব ইত্যাহুঃ। বৈঞ্বাঃ বাশ্দেব ইতি । শাঁক্তা মহালঙ্্মীরিতি। ইয়ং 

মহাঁলক্ষমীঃ কৃটস্থা প্রথমমধ্য মৌত্বরচরিতত্রয়দেব্তীসমষ্টিরূপা সকলদেবীমাহাস্ত্যে 
দেবতেতি বোৌঁধ্যম্। এষ! শৈবী; বৈষ্কবী চ৭ “সদাশিবাঙ্থমারূঢা শক্তিরিচ্ছাহ্বিয়া 

শিবা । মহালক্ীরিতি খ্যাতা দেবী সর্ধগুণান্ধিতা” ইতি শিবপুরাঁণাৎ | লক্ষ্মী- 
তন্বে নিষুশক্তিরূপয়া লক্ষ্য! শত্রু প্রতি কাল্যাদীনাং ম্বাবতারভেদস্থোক্তেশ্চ । 

এতচ্চ সার্বাস্ক্যে পধ্যবস্তাতি। মায়|বিশিষ্টং শুদ্ধং ব্রঙ্গেদং প্রধানতত্বস্থম্ | 

ততো! গুণত্রয়বিভাঁগেণাহ) শূম্তং তদখিলং লোকং বিলোকা পরমেশ্বরী। 

বভাঁর বূপমপরং তমসা কেবলেন হি” । অন্ত্র তমসং প্রাধান্তমাঞ্জিত্য কেবলেনে- 
তুক্তিঃ। তদ্রপমাঁহ, -সা ভিন্নাপ্তনসঙ্কাশ। দংঘ্াক্ষিতবরাননা ৷ বিশাঁললোঁচনা 

নারী বব তন্থমধ্যমী। থক্ঠাপাত্রশিরঃখেটেরলঙ্কতচতুর্ভুজ! । কবদ্বহারমুরসা 
বিভ্রাণা হি শিরঃম্রজম্, | অন্যাঃ রূপেণ তামসত্তবমুত্কা তদেব মোহজনকত্বোপং 
পত্তয়ে জ্ঞানকল্লাক্ত্বপ্রদণনেনৈব দ্রঢয়তি,“সা প্রোবাঁচ মহালক্মীং তাঁমসী 

প্রমদৌত্তমা। নাম কন্মচ মে মাতিদেহি তুভ্যং নমো নমঃ, ইতি। অতএব 
মহালক্্ীরপরং রূপং বতারেত্যনেনাবিরোধঃ। অনেন হি মুলশতেরস্তাশ্ 
ভেদ] ধবস্কতে । ততো মহাঁলক্মীরাহ,_“মহাঁমাঁয়| মহাকামী মহামারী ক্ষুধা 
তৃষা । নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীর! কাঁলরাত্রিছ্বরত্যয়্া। ইমানি তব নামানি 
প্রতিখীদ্যানি কর্্রভিঃ” ইতি। ইমাং রুদ্র ইত্যন্ে ব্যবহরস্তি। ততঃ 'তাঁমি- 
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্যু্কা মহালক্্মীঃ স্বরূপমপরং নৃপ। সন্বাখ্যেনাতিশ্ুদ্ধেন গুণেনেন্ুপ্রভং দধো। 

অক্ষমালাস্কশধরা বীণীপুস্তকধারিণী। সা বতৃব বরা নারী নামান্ন্যৈব সা 

দণেো। অন্যাঃ সত্তপ্রধানত্বং দরশক্লিতুং জ্ঞানকলাতিরোভাবাভাবো নামাঁদি- 

প্রশ্নাভাবেন দর্শিতঃ,_-'মহামীয়া মহাবাণী ভারতী বাক্ সরস্বতী । আধ্যা 

বাঙ্গী কাঁমধেনুর্বেদগর্ভা চ বীশ্বরী” ইতি। ইমাং বিষ্ণুরিত্যন্তে,। শ্বেতরপ- 

ধরস্বেনাপি বিক্োঃ ম্মরণাঁৎ। অভ্র তমঃসন্বয়োঃ প্রবিভাগোক্ত্যা মহাঁলক্ষীরেব 

স্বয়ং রজঃপ্রাধান্তেন স্থিতেত্যুক্তং ভবতি ৷ ইমাৎ ব্রন্ষেত্যন্তে। অনক্ষ্যরূপঞ্চ 

সর্বমূলং চতুর্থৎ বেদিতব্যম্। আ'সাঞ্চ মূলশক্ত্যা অভেদ উক্ত এব। পরস্পরমপি 

তদদভিন্ন(ভিন্নস্ত তদভিন্নত্বমিতি স্তায়েন বোধ্যম্।"স্বন্বরূপাধশেনারৃতজ্ঞানত্বাদাসাঁং 

তদভেদজ্ঞানমপি । এতান্তিশ্রেহিপি কন্তা এব, তৎসমনকক্ষপুরুষাস্তরান্থক্তেঃ | 

সর্বাসাং পুংস্ত্রী উভয়বূপতা চ। “অথোবাচ মহালক্ষীর্মহা কালীং সরন্বতীম্। 

যুবাং জনয়তাঁং দেব্যো মিথুনে স্বানগুরূপতঃ ৷ ইমা” আজ্ঞাদানং সম্মতিরূপং 

বোদ্ধব্যম। 'ইত্যুক্তী তে মহালক্মীঃ সসর্জ মিথুনং স্বয়ম্। হিরপ্যগর্ভো 

রুূচিরৌ ভ্ত্রীপুংসৌ কমলাসনৌ ॥ ত্রক্মন বিধে বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং 

নরম্। শ্রী; পন্মে কমলে লক্ষমীত্যাহ মাতা চ তাং স্ত্িযম্॥” অত্র মাতৃত্বং 

ততঃ প্রাছ্চাবমাত্রেন। “মহাকাঁলী ভারতী চ মিথুনে স্থজতঃ সহ। নীলকণং 

রক্তবাহুং শ্বেতাঙ্গং চক্দরশেখরম্॥ জনয়ামাঁস নামানি তয়োরশি বদামি তে! 

বিঝুঃ কষে হৃবীকেণে। বাসুদেবো জনাদ্িনঃ ॥ উম! গৌরী সতী চণ্ডী সুন্দরী 

নুভগা শুভা। এরং যুবতয়ঃ সদাঃ পুরুষত্ং প্রপেদিরে' ॥” পুরুষত্বমপীত্যর্থঃ | 

এতাশ্চ ন সর্ববেদ্যাঃ । তত্ক্রিমা চন সর্বববেদ্যেত্যাহ ৮ চক্ষুত্স্তে হি পশ্থত্তি 

প্থাস্তি জানচক্ষ্ষঃ? ইতি । তত্র ব্রদ্মণে প্রদদৌ পত্বীং মহালক্ষীন্থপ ত্রয়ীম্। 

রুদ্রায় গৌরীৎ বরদাং বাসুদেবায় চ শিয়ম্॥১ তত্র স্বস্বপত্থা সহিতান্তে ক্রমেণ 

রক্ষা স্থষ্ট্যধিকারং, বিষুঃ পালনাঁধিকারং, কুদ্রঃ সংহারাধিকারং কৃতবানিত্যগ্রে 

উক্তম্। ইয়ং ত্রয়ী মহাকালীজন্তত্বাৎ কর্মতঃ তমোময়ী । সিতীং স্তিয়মিত্যুক্তে 

রূপতঃ সবময়ী । এব তমঃসব্বয়োস্তস্তাং সাম্যম্। ব্রহ্মা চ মহালক্মীজস্তত্বাৎ 

হিরপ্যগর্ভইত্যু্েঃ স্বরূপতঃ কণ্মতশ্চ রজোময় ইতি। তত্র রজোছৈগুণ্যম্। 

বিষু সরম্বতীজন্তত্বাৎ সাত্বিকঃ কর্ধতঃ) কচ পুক্তষমিত্যুক্তেঃ রূপতস্তমোময় 

ইতি। তত্র সন্বতমসোঁঃ সমতা ৷ লঙ্্মীস্ত ব্রন্মবৎ ছিগুপরজোগুণা। রুদ্রো 

মহাকালীজ্তত্বাৎ কর্তন্তমোমৃয়ঃ স্বেতাঙ্গমিত্যুক্তে রূপতঃ সন্বময় ইতি। ত্র 

সব্ততমসোঃ সাম্যম্। গৌরী তু সরশ্বতীজন্তত্বাৎ গৌন্নীমিত্যুক্তেশ্চ কর্্মতে 
রূপতশ্চ লবমন্টুতি সনছৈগুণ্যম। অতএব তত্তদ্গুণানূরূপত্ষ্ট ত্বাদিকার্ তেষামু। 



৩০ শীশ্রীচগ্ 

এব ব্রদ্ধবিষেে।2 স্ত্রীপুংমিথুণৎ মিলিত্বা গুত্রয়মপি । শিপ্মিথুনে তু সন্ত 

 ভ্রিগুণম্, একগ্রণং তমঃ, রজসঃ সর্বথাভাব ইতি তত্ম্। এতে প্রথমা ব্রহ্ষা- 
দয়ঃ। তদগ্রে এব ত্রহ্মণো বিষ্ণুরিতি বিষুধারা। রুদ্রা্রদ্রস্তম্মাঁৎ পুমা 
রুদ্র ইতি ক্ুদ্রধারা। কাল্যাঁঃ সরম্বতী সরন্বত্যাশ্চ কাঁলীতি কালীধারা । 
সরস্বত্যাঃ কালী কালীতঃ সরম্বতীতি সরস্বতীধাঁরা । লক্ষ্যা লক্ষী; ততো 
লক্ষ্মীরিতি লক্ষীর্ধারা । সর্ধত্রাপি গৌরীকেশবৌ লক্ষমীত্রক্মাণৌ সরন্বতীশঙ্করো 
চেতি সহজৌ | সর্বত্র ব্রহ্মণঃ সরস্বতী, বিক্যোর্লক্্ীঃ, শিবন্ত গৌরী পত্বীত্যৌৎ- 

সগিকী রীতিঃ। সর্কেষাং বূপকম্মীণি মূলবদেব। কদাচিৎ কল্পভেদেন স্থান- 
ভেদেন বা লক্ষমীতঃ কাঁলীসরম্বত্যো, সরস্বত্যাঃ সকাশাদিতরে, কাল্যাঃ সকাঁশা- 
দিতরে । বিষ্োোত্রদ্ধরুদ্র, ব্রহ্ষণো কুদ্রবিষ্ণ, রুদ্রাৎ ব্রক্মবিষণু, ইত্যপি 
স্বেচ্ছা্দিবশীৎ। ইতি নানাপ্রকারপুরাণাদিস্থস্থ্িক্রমে কশ্চিন্ন বিরোধ ইতি। 

. এতে সর্বেপি সর্বজ্ঞত্বাদিসকলশক্তিমন্তঃ তত্তদধিকারনৈয়ত্যা্ভু কিঞ্চিজ- 

জ্ঞন্বাদিব্যবহারোহপি ক্গস্থোর্ধব্রহ্মাদিনিয়মতা চ। এবং যে জীবাঃ উপাঁসনাদি- 

কন্মণা তত্তল্লোকে সারপ্যং প্রাপ্তান্তে তত্তল্লোকীয়ত্রন্দবাস্ুদেবাদিভিঃ সমাঁনা- 

কারত্বাৎ ব্রন্মাদিসংজ্ঞাভীজে| জীব! এব। এষামপি কম্মীছগরূপং তত্বর্দধিকাঁর- 
ভাক্কম্। এষা সর্কেষ!ং মূলাতেদেন তদভেদস্য সবে স্বীত্ব(ংশে আবরণহীন- 
তয়! ইতজ্খানম্। ন চসার্বান্সোন জ্ঞতির্ন বিক্দ্ধী। এবং বা অগুাঁদিকাঁদি- 
রহ্মদীনাং স্বপ্রাদুর্তৃতব্র্গাভেদজ্রাপনায়ৈব প্রাধানিকরহস্তে মুখ্যলক্ষ্যাদিজন্ত- 
্রন্মাদীনামেব অগুঅষ্টূত্ব-তভ্ভেদকত্ব-তৎপাঁলকত্ব-তৎসংহারকত্বাদীন্তগ্রে উক্তা- 
নীতি বোধ্যম্। ন্বরয়! সহ সন্তুয় বিরিধেহগুমজীজনৎ । বিভেদ ভগবান্ রুদ্রস্তদ্- 

গৌধ্যা সহ বীধ্যবান্ ইত্যাদিনা। এবঞ্চ পৃথিবীতত্বাধিষ্ঠাভৃভূতহরেরধোগনিদ্রা- 
সম্পাদিকায়াস্তাদৃশ্টা অপি মহাকাল্যা মূলশক্ত্যভেদাঁদেব “তয়! বিস্জ্যতে সর্বহহ্ধ' 

“সা বিদ্য। পরম মুক্তেঃ, ইত্যাদিনা ক্রিয়মাণা সার্বাজ্ক্যেন স্ততির্ন বিরুদ্ধা। এবং 
জড়াক্মিকায়াঃং প্রকৃতেশ্চেতনরূপায়াশ্চিচ্ছক্তেশ্চাধিষ্টীত্র্যধিষ্টেয়য়োরভেদং মত্বা 
“যোগনিদ্রা জগৎপতে: । সৈষ প্রসন্ন বরদা” ইত্যাদিনা তত্র জড়চেতনয়োঃ 

সামানাধিকরণ্যম। অত্র মূলভূতজড়শক্রের্মহামায়াকুণুলিনীত্যাদিশবৈ্যবহিয়- : 
মাঁণা যা অধিষ্ঠাত্রী চিচ্ছক্তিরপি তদভেদান্মহামায়াদিসংজ্ঞাভাক্। এবং তমোময়ী 
কালীসংজ্ঞ। শক্তিরপি নিদ্রামোহাদিভিঃ পুরুষজ্ঞানাবরকত্বাম্মহামায়া ইত্যু- 

চ্যতে মূলশক্তাভেদাচ্চ | স! চেয়ং শক্তি: খনোহখিষ্টিতা এব উপান্তা ৷ তঙ্জ শত্তদ্য 

 শ্তং প্রত্যাশ্রয়ত্বেহপি কার্যোৎপত্তৌ শক্েরেব প্রাধান্তম। অতঃ শক্তিরূপা- 
স্যেতি ব্যবহারন্য নাুপপত্তিঃ । এবং মুক্তিদাতত্বং সর্াশরয়ন্বাঁদিবাবহারোহপি 
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সমগ্তসঃ উপা্থ ্বপ্ণ.মহ [কাঁপা |দিদ্বাযা মূলশক্তেরেবেতি সর্ধবং সমর্তসম। অন্তচ্চ 

তত্র তত্র বক্ষ্যামঃ অশ্যাঃ শাপোদ্ধারোৎকীলনে কাত্যায়নীতত্ত্রোক্তে। ভ্রয়ো- 

দশাধ্যাঁয়ং পঠিত! প্রথমং পঠেৎ। ততো। ছ্বাদশদ্বিতীয়ৌ, তত একাদশতৃতীয়া- 

বীতি ক্রমেণ পঠেৎ। সপ্তমং দ্বিরিতি শাপোদ্ধারঃ। প্রথমং মধ্যমচরিত্রং 
পঠিত্বা ততঃ প্রথমতৃতীয়ৌ পঠেদিত্যুৎকীলনম্; ইতি কেরলাঃ ॥ 

অথ প্রসঙ্গাৎ স্তোত্রবিধিঃ । তত্র বারাহীতন্ত্রে। আধারে স্থাপয়িত্ব। তু 
পুস্তকং বাচয়েত্ততঃ ৷ হম্তসংস্থাঁপনাদ্দেবি ভবেদদ্রফলং যতঃ॥ যাবন্ন পূর্ধ্যতে- 

হুধ্যায়স্তাবন্ন বিরমেৎ পঠেৎ। দি প্রমাদাঁদধ্যায়ে বিরামো ভবতি প্রিয়ে। 
পুনরধ্যায়মরভা পঠেৎ সর্বং মুহঘ্বূহঃ | অন্ক্রমাৎ পঠেদ্দেবি শিরঃকম্পারদদিকং 
ত্যজেৎ।” অথান্তত্র । প্রণবং পূর্বমুঙ্গার্ধ্য স্তৌত্রং বা সংহিতা পঠেৎ। 

'অস্তে চ প্রণবং দদািতুবাচাদিপুরুষঃ | নমোহস্তঞ্চ পঠেৎ স্তোন্রৎ বাচকস্ধ 
প্রশন্যতে ” যত, কীলকে শিনৈস্ভ জপ্যমানেহন্মিংস্তোত্রে সম্পত্তিরচ্চকৈঃ, 
ইতি তদতুচ্চৈ পাঠনিষেধকং ত্বরানিষেধকঞ্চ | পুস্তকে বাচনং শস্তং 
সহম্রাদধিকং যদি । ততো! নৃনস্ত তু ভবেদ্ বাচনং, পুস্তক বিনা” । বিনা- 

পীতার্থঃ। খধিৎ' ছন্দোহঙ্গং বিন্তস্য পঠেৎ স্তোভ্রং সমাহিত: । স্তোত্রে 
ন দৃশ্ততে যত্র প্রণব ভ্াাসম[চরেৎ ॥ ভীম্মপর্বণি যা গীতা সা প্রশস্তা কলো 
যুগে। বিক্ছেোঃ সহশ্রনামাখ্যৎ স্তোত্রৎ পপপ্রণাশনূম। গজেজ্রমোক্ষণং চৈব 

তথা কারুণ্যকস্তবঃ ৷ নারসিংহং তথা স্তোত্রং স্তোত্রং শ্রীরামসংজ্ঞকম্॥ দেব্যাঃ 
সপ্তশতীস্তোত্রং তথা নামসহন্রকমৃ। স্লেকাষ্টকং নৈলকণ্ঠং শৈবং নামসহশ্রকম্। 
ত্রিপুরায়; প্রসাদাখ্যং স্থ্যস্য স্তবরাজকম্। পৈত্রো রুচিন্তবো যশ্চ 

ইন্দাক্ষীন্তোআমেব চ। বৈষ্ণবঞ্চ ম্হাঁলন্দ্যাঃ স্তোন্রমি্রেণ ভাষিতম্। ভার্গবা- 
খ্যেণ রামেণ শপ্তান্তন্থ।নি কারণাঁৎ॥ শুদ্ধেনাঁচলচিত্তেন পঠিতব্যং প্রমত্বতঃ | 
ন স্বয়ং লিখিতং স্তোত্রং নাত্রাহ্মণলিপিং পঠেৎ।॥। ন চ হ্বয়ং কৃতং স্তোজং 
তথান্তেন চ যৎকৃতম্। যতঃ কলৌ প্রশংসস্তি ধষিভির্ভাধিতং তু যৎ।” কচি 
“অষ্টম্যাৎ বা চতুদ্দিশ্ট|ং রুঝণায়।ং তু সমাহিতঃ। দদাতি প্রতিগৃহ্াতি নান্ততৈষা 
প্রসীদতি।' ইতি কীপকগ্রন্থে। সপ্তশতীগ্রন্থে শিবশাঁপততুদ্ধারা বুক্তৌ তথা 
বৈকৃতিকরহস্যে । “ততঃ কৃতাপ্রনির্ভ্বা স্তবীত চরিতৈরিমৈঃ। একেন বা 
মধ্যমেন নৈকেনেতরয়োরিহ | চরিতাদ্ধং তু ন জপেজ্জপংশ্ছিদ্রমবাপ্প,য়া«। 
ইতি। “অর্গল্ং কীপকথ্চাদৌ জপিত্বা কবচং পঠেৎ। জপেৎ সগুশতীহ পম্চাৎ, 
ক্রম.এষ খচোঁদিতঃ | ইতি (কেরল ) স্তোত্মপঠনবিধিঃ | . 

শ্রীর্জয়তি । সাঁমবিশিব্রাক্ষশহথ ষঃ কাময়তে' পুনর্জ প্রত্যাজাফেমিতা- 



১৯ শ্ীশীচদী। 

পুনভহুনমপিক্গতা তদন্থুসদ্ধেযোহ্তা।ঃ অন্ধ উক্ত | রাত্রং প্রগদো পুনর্ভী ময় 

কন্তাং শিখগ্ডিনী” পাণ্হক্ত।ং যুবতীং কুমারিণীমাদি তা; আচক্ষষে বান্তঃ প্রাণায় 
সে(মো গঙ্গায়াপঃ বেহায় মনোনভুজ্ায় পথিবো শরীরমিতি। অন্ত রাজে। 

জপমাত্রাৎ সিদ্ধিঃ। অন্য ফল মরণকলজ্ঞান, পরমফলত্ত মোক্ষ ইতি 
তট্রিবোক্রম। অয়ঞ্চ দেবীবিষয়ো মন্ঃ | কন্ত।ং কুমারিণীমিত্যক্স প্রত্যভি- 
ভ্ঞ/নাৎ। রাত ভদ্রপাম। "আল্যাস্তনুন্মেদারা নিশ।দিবসন।ি নী" ইতি 

দেবীমুপক্রমা ভরিবংশৌক্কেঃ | পুনর্ভঃ মস্বরবশার্থং নানাব ভারগ্রহণ|ৎ | অতএব 

ময়োড়ঃ প্রাণিনাৎ সথদাত্রী । কন্তা “অজাতপুংস্পশরতিরণুষ্যা চাতিম্ুন্দরী তি 

শিবোক্তেঃ। শিখগ্ডিনী মযুরপিচ্ছভূষণা ময়ূর কল।পর্ধবজী চ 'ভূঘণৈস্ত মযূরাণা- 

মঙ্গদাদৈশ্চ ভান্গরা। ধ্বজেন শিখিবহাণামুক্ছিতেন সমারৃতী” ইতি হার- 

বশোক্তেঃ। পাশভল্া অশ্ুরবন্ধনার্থম। তথ | যুবতি 5; নিত) বালাবাদ্ধকীবস্থা- 

রহিতা। কংসমে|হন|বতারে ক্ষণং ৈশবাভিনয়েহপি তদানীমের যৌবনাবিষ্ক- 
রণোন্ছেঃ | এবপ্টভায়া রুন্যভিমানিদেনহায়াত প্রভাবাদাদিত)শচক্ষষে চঙ্গ 

রক্ষিতুৎ ভু যবান ভবত্িতি ভ্রমেণাধূঃ | অনস্তদশিষ্ঠাত্ী রদধতা আনুভ্যাঘ 

অন্ুজ্ঞামানং রক্ষিভং ভবত । পৃথিব্যে শরীরমিভাঙ্গ। বিভক্তিবিপরিণাঁমেন 
পাথবী শরীরায়েত্যর্থঃ। 

'অথান্ত সপ্ুশতীতনাব্ভাবপ্রযো জকসপুশতভোমমন্কবি ভাগো দলিত কাত 

মনীতন্ষে । 'মার্কগেয়কবি: প্রোনেো প্রথমশ্রোকত ট্রিয়ে। বো।মাদি- 

বর্সসন্তুতো দ্বিতীয়ন্বরসধুতঃ। বোম হকারজ্তক্গাদি, সকার দ্বিতীয়ং স্বর 
আকার ইতার্থঃ | “নৃপান্ত" প্রবদেন্মস্নাঃ সর্বেধ চাষ্টাদশ প্রিয়ে। বৈশ্যোবাচ 
ততঃ শ্রোকা ব্যোমাদা2 পঞ্চ মন্্কাঠ। বোমাদ্য আদ্যো ঘেষামিভি মুগ- 
নয়নাবৎ সমান; । নুপশ্যোকির্নান্তবর্ণে ছাদশন্বরসংধুতঃ । মান্তবর্ণে যঃ সচ 

দ্বার্দশন্বরেশ এক।রেণ যুক্ত আদিভুভ ইত্/গ9*। 'পকারে। বিন্সতযুক্তশ্ান্তে স্তো 

মনুরীদূশে)” ২৬ মন্র্মনু হত্যর্থ, | বৈশ্োবাচ পুনদেবি স্বরৈকাদশ আদতঃ। 

স্বরৈকাদশঃ একারঃ ৷ বছ্িবীজং বিন্দুযুক্তমন্তে স্থান্সন্থপঞ্চকম্। বহ্িবীজং 
রমিতি ২০ 'মার্কগডয়েখধিপ্রোক্তং মন্রত্রয়মুদাহৃতম্। তাদিবর্ণ, চ ভুবনস্বরযুগ্ারুণং 

পরম্ “ভুবনম্বর ও তদ্যুক্তং বারুণং বৌ ইতি । রাজোবাচেতি বন্স্বা ভাদিতাস্তাঃ 
শুভাননে । অথোবাচ খষিজ্ঞণনমন্তীত্যাদি সুরেশ্বরি । সর্বেশ্বরেশ্বরী চান্তে 
মন্ত্রী বৈ দ্বাদশ স্ফুটাঃ। রাজোবাচেতি ভগবানাদিরন্তে বিদাংবর | মন্তা্্রয়- 
মিদং খাত ততো? খষিরুবাচহ। নিত্যিব সা যদা চাঁদৌ প্রতুরস্তেহ্টমন্ত্রকঃ | 
্রন্মোবাচ ততশ্চোক্কা ত্বং স্বাহাদিমহান্রৈঃ ৷ অস্তে পঞ্চদটশৈতে স্থ্যমজাশ্চ 
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পরমেশ্বরি । এবং স্ভত্যা(দিঝয্যক্িবান্তমন্ত্শ্চ সপ্ধু নো ততো ভগদুকিক্ 

ভবেদাদিমনুদ্বয়মূ। বঞ্চিতেতি চ খধ্যুক্তির্সস্নৌো দৌ পরমেশবরি । খধ্যক্তিশ্চ 
তথেত্যাদিমন্ত্বরমুদাহৃতম্॥ সর্ধে শ্লোকাস্থিহাঁধায়েহষ্টযুক্সপ্ততি চ ক্রমাৎচ। 

মধ্যে চতুবিংশতিকা অর্দমন্্াঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ সর্ববাশ্চাহতয়ে জেয়াশ্চতুরুত্তরকং 
শতম্। উবাঁচান্তাস্ত্ত্র বোধ্যা মন্ত্র ভুবনসংখ্য কা; ॥ ১৪ ॥ ইতি প্রথমচরিত- 

নির্ণয়ে। নাম বিংশতিতম পটলম্ ॥ ২০ ॥ ১7 

ঈশ্বর উবাচ। দ্বিতীয়ে খযাবাচেতি নবষষ্ট্যাভতিঃ রুমাঁৎ ॥ ২॥ ততস্তৃতীয়ে” 

হধায়ে তু খবিরুবাচ দেশিকে ৷ পঞ্চভিৎশচ্চ বৈ মনত্রাঃ শ্লোকা জেয়া বরাঁননে। 

দেবুবাচেতি মন্ত্রান্তে মন্ত্রশ্লোকে। মতঃ প্রিয়ে । খষেকুক্িং পুনঃ শোঁকাঃ পঞ্চ 

মন্ত্রাঃ সনাতনাঃ । এবমাভতয়স্তত্র চত্বারিংশচ্চ তুযুতাঃ ॥ ৩॥ চতুর্ধে ভ্রমতো 

দেবি খধ্যুক্তিঃ ষট চ বিংশতিঃ | পুনস্তঘৈব খষাক্তিঃ শ্লোক দো মন্ত্রূপিণৌ ! 
এবং স্ততেতি মন্তোহয়মতিগুহ” স্বপাবনম্। দেন্যুবাঁচেতি ব্রিয়তাঁং মন্ত্রোহয়ং 

যোঁড়শক্ষিরঃ । দেবা উচুস্ততশ্চোক্তী ভগবত্যা কৃতং বদেৎ। মস্ত্রোহয়ং শত- 

বর্ণাদ্যো ছাদশোত্তরযুক পুনঃ! ততো খধিরুবাচেতি ইতি প্রসাদিতেতি বৈ) 
চতুঃসংখ্যাস্ত তে শ্লোঁকা মন্ত্াস্তাবন্ক এব হি। শ্োকাশ্চতুর্থেহধ্যায়ে তু ষট স্িিংশৎ 

পরমেশ্বরি। অর্দীমন্বদ্রয়েনৈব চত্ব(রিংশদ্দিযুক পুনঃ | এবং মধাচরিত্রস্য পঞ্চশক্চ 
শতোনুরমূ। 5৭) পঞ্চ (যুতং মন্ত্রী মভালক্ষ্মাণ বিভেদ তত | ইনি মপ্রামচরিজ্ত মন্ত্র 

নির্ণয়ঃ 1৪! ইতি একবিংশতিতমং পটলম্ ॥ ২১। 

খষিরুবাঁচেতি পূরা বিষুনাযাং প্রতু্বুঃ | বশান্ত্রাঃ ক্লোকরপাস্তে দেবা উচু- 

স্ততঃ পরম্। নমো দেব্যাদিতঃ শ্লোকান্িংশদিনঅধূর্তিভিঃ। বিষুমায়াদিতো 
ভ্রান্থিপান্তে ত্্রীণি ষষ্টিযুক । মবতারে পৃথস্ত্াম্তেযাৎ ভিষট্টিরাহুতিঃ | চিতি- 
রাপেণ মন্ত্রেণে আহতিত্রয়মুচ্চরেৎ । এবং মন্ত্র অশীতিত্তে খষিকবাঁচ ইত্যথ | 
এবং স্তবাদিযুক্তানাৎ বয়া কন্মান্ন গৃহাতে । মন্ত্রাঃ সপ্তদশিতে তু খযুঢক্তিশ্চ 
নিশঘ্যেতি বৈ। ইত্যাি-ত্রিতনসৈর্সসৈঃ শুদ্ধভেদ |: প্রকীর্তিতাঃ। অথ দূত উবা- 
চোঁতি দেবি দৌত্যেশ্বরঃ পরম্। ইত্যাদিনবমন্ত্ীশ্চ পুনাঞাক্রবাচ হ। ইত 

ক্তেত্যাদিমন্ত্রেণেহেকেন চ সরস্থতি। দেবাবাচেতিক্লৌকান্ত চত্বারে! মন্ত্রতেদত:। 
দূতবাঁক্যেতি পুনরপ্যবলিপ্তাসি ইতাথ। মন্তরাশ্তত্বারি বিজ্ঞেয়া দেবুযুবাচ ততঃ 

পরম্। শ্রধমেত্লী শুস্তঃ স চ যুক্তং করোঁতু যৎ। ইতি মন্দ ক্লোকা- 
বঙগযস্ত্রাচ তে নব। একোনজ্রিংশচ্চ শতাদধিকা মন্ত্রবপকা:ঃ। ইতি পঞ্চমো- 
হধ্যাকন ॥ ৫ | খফ্রিবাচেত্যাকণয শ্লৌকাশত্বার ঈরিতাঃ। পুর্থ ধিরবাঁচেসডি 

ভেনীজগ্প্তত; পরশ । মনত্রক্য়িদং প্রোক্তং দেব্যুবাচেতি বৈ তদা। ঠার্তো 



৩৪ শীশ্রীচশী। 

শরেণ প্রতিহত একমন্তঃ প্রকীর্তিতঃ ৷ ততশ্চর্ষিরুবাচেত্যুক্তঃ সোহভ্যধাবদি- 

তাদিঃ। ছাদশক্সোকভেদাস্ত। দেবতাহুতয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ইতি ষডোহধ্যায়ঃ ॥ ৬॥ 

খষাক্তিরাজ্ঞ ইতাদি ভ্রর়োবিংশতিমাতিরঃ । খধিরুবাঁচ ভাঁবানীতৌ মাঁতিভেদ- 

স্বয়ং ক্রমাৎ। সপ্তবিংশত্যত্র দেবি ভবপ্তাঁহুতয়ঃ ক্রমাঁৎ। অন্রাধ্যায়ছয়ে দেবী 

ধৃমাক্ষী ত প্রকীর্তিতা। ইতি সপ্টমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥ খাষিশ্চণ্ডে চ নিহত ইত্য- 
ধ্যায়াবসানকম্। ত্রিষষ্ট্যাভতয়: প্রোক্ত। একা অর্দানুতিঃ ক্রমাৎ। রক্তাক্ষী 

দেবতা অক্টো মভাঁশক্তাঃ প্রকীর্তিতাঃ | উতভ্াঈমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৮ ॥ রাজাবিচিত্র- 

মিত্যাদিয্রাকদ্বরমুদ|হতম্। খধিশ্চকার কোপ ভি ইত্যাদিশ্রেকরূপতঃ । 

একচত|ব্রিংখশদিতি আ|হুতির্নবমে শাভে । ইতি নবমোহুপায় ॥ ৯ ॥ খধির্নিশুভ্তং 

নিহভমিত্যাদিছয়মন্ত্রকম। ততো দেবীতিমন্ত্রো ছে একৈবাহ” মনুত্তমৌ | 

পুনদে'ব্যে কমন্ত্রেণ ব্যক্তমন্ত্রী উদীরিতাঃ ৷ খষিস্ততঃ প্রবরৃতে সাদ্ধদ্বাবিংশতিভ্রঘ্ম্। 

ছাজিংশম্মনবস্তত্র একো হার্দমন্রম্মতঃ । দশ্মে সিংহমাসীনা শুন্পাঁশবিধারিণী | 

মুখা! চতুর্তৃঙ্জা বাণচাঁপহস্তা শুভেক্ষণী। ইতি দশমোহপাায়ঃ ॥ ১* ॥ ইতি 
দ্বাবিংশতিতমং পটলম্ ॥ ১১ ॥ 

অধৈকাদশোহুনা যত | খষিঃ সুমেরা বিখ্যাতঃ প্রোক্তেো দেব্যা হতে 

সুভে। চতুন্থিংশত্তথা শ্নোকা মন্ত্রস্তৎসংখ্যকাশ্চ তে। ততো! দেব্যেকমন্থেণ 

বরদাহং সুরেশ্বরি । দেবা উচু্তখা দর্ববাবাধাপ্রশমনং হথা। শ্লোকেনৈকেন 

দেবেশি দেবুবাচ ভভ; পরম্। টববস্থতেইস্তরে প্রাপ্রেত্যাদিখ্রে।ক।শ্তুদ্িন | 

সাঞ্ধী সর্বাভতিদেোব পঞ্চাশৎ পঞ্চসগমুতা : টৈবষ্বী দেবতা হাত্র মভ|গরুড- 

বাহিনী । ইত্যেকাঁদশোহ্ধ্যারঃ ॥ ১১ ॥ অদবু/বাচেতি চ তত এভিঃ স্তবৈশ্চ 
মাং তথা । দুরেত্যর্জেন সহিত অষ্টাীবিংশতিরূপক।ঃ ॥ ততম্চ খধিরুবাচ ইত্যুত্ক। 
ক্লোকমাদিতঃ । অর্ধযুঙ নবভিঃ শ্নোকৈর্মস্তাম্তৎসংখ্যক! মতাঃ। এবং তু 

ছাদখেহপ্েকচত্বারিংশদাভতয়ঃ । ইতি দ্বাদশ হুধায়ঃ ॥ ১২॥ ততন্ত্রয়ো- 

দশেহধ্যায়ে থষিরুবাচ ইত্যথ । এতৎ তে কথিতং তুপেত্যাদদি সাদ্িন্্রয়ৎ মন্ুঃ। 
মন্ধচতুষ্টয়মিত্যর্থ: | মার্কগেয় উবাচেতি ইতি ত্য বচোদিতঃ। শ্লোকষ্রক 

ততে। দেবী উবাচ পরমেশ্বরী । যৎ্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ স্সোকেনৈকেন তোষকৃৎ 
মার্কগেয় উবাচেতি ততো বক্ষ্ে মন্ুত্রয়ম্। দেব্যবাচ পুনশ্চৈব স্বরঙ্সোকত্রয়েণ 

বৈ। অর্ধীনামেব মন্্ত্বাসবত্যন্জ যড়াছতিঃ | ষটসংখ্যাছতিরিত্যর্থঃ। ততো! 
মার্কগেম ইতি ইতি দস্বা তয়োরিতি। ছোঁ মন্ত্র পুনরুচ্চাধ্যঃ সাবর্ণি- 

বি; মন্থং। একোনব্রিংশৎসংখ্যাকাহুতিরন্র বিধীয়তে । এবং অযো” 

দশেছ্ধ্যায়ে হোমতর্পণকর্ণি। শতাঁনি সপ্ধসংখ্যানি তব প্রোক্তানি শৈলজে । 



নাগোজীভট্র"ন্থঃ প্রয়োগবিধিঃ | ৩৫ 

সকারাদিনকারাস্তো মন্তুঃ পরমূহূর্লভঃ | স সম্প্রদদায়বিধিনা জ্ঞাতব্য মম বল্পভে | 

অন্তথা! বিকলো' মন্ত্র: সত্যং সত্যং মযোদিতম্ ॥ অত্র মন্ত্রে! স্বাছাস্তা এতে মন্ত্রাঃ, 

নমোহস্তাং তর্পণে তর্পসামাস্তাঃ ৷ ইতি ভ্রয়োবিংশতিতমং পটলম্ ॥ ২৩॥ 
কেচিততু মস্্ং পঠিত্বা ততস্তদধ্যায়দেবতায়ৈ নম ইতি পূজনমিত্যান্থঃ । এবং 

হোম।শক্তো জযস্তীমন্ত্রেণৈব ভোম উক্তেহিন্তত্র পূজা চেতি দিক। কাতায়নী- 
তক্্রোক্তমন্ত্রবিভাগ এবাভিযুট্তিঃ স্পষ্টারুত্য দর্শিতস্তথাহি 1--“অষ্টসপ্ততুাত্তরাণাং 
শ্লোকানাৎ শতপঞ্চকম্। প্রোক্তং সপ্তশতীন্তোত্রং তৎ সপ্তশতসখ্যয়া ॥ ১। 
বিভজ্য জুহুয়ীন্মস্ত্রমিতি কাত্যায়নীমতম্। মার্কগেয় উবাচৈকঃ সাবর্ণাদ্যাস্ততঃ 

পরম ॥ ২ ॥ গ্রোকমন্ত্রা সপ্তদশ অর্ধশ্সোকাঁত্মকস্ততঃ ॥ একোনবিংশদেবং 

স্বার্বৈসশ্টোক্তিব্িংশতিস্তথা ॥ ৩॥ পুনরদ্ধং পুনঃ শ্লোকত্রয়মর্জং পুনর্ভবেৎ । 
পঞ্চবিংশতিরেবং স্ঠাদ্রাজা ষড়িংশতিস্ততঃ ॥ ৪ ॥ অর্ধক্সোকাত্মকৌ মনো 

মন্্রসংখ্যা ( বৈশ্ঠান্তোক্তিঃ ) প্রকীর্তিতা॥ ৫ ॥ পুনরর্ধং পুনঃ ্লোকক্রয়মন্ং 

পুনর্ভবেৎ। মার্কগেয়ঃ পুনশ্চার্দশ্্োকঃ শ্লোকান্মকঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥ অর্ধ- 
শ্লোকাত্মকো মস্ত্রো রাজার্ধঙশ্লোকমন্ত্রকঃ । মন্ত্রশ্টত্বারিংশদেবং গে্লোক- 

মন্্রতুষ্টয়ম্॥ ৭ ॥ পুনরদ্ধমৃষিশ্নাদ্ধং ক্লোকমন্ত্রাঃ পুনদ্রশি। পুনরষ্ধং পুন! 

রাজা একোনা যষ্টিরচ্যতে ॥ ৮ ॥ পুনরদ্ধ“ পুন ক্লোকিঃ পুনরর্ধং 

পুনধণষিঃ | পুনরদ্ধং পুনঃ শ্লোকাঃ ষথাস্ত্াঃ পুনরদ্ধকম্ ॥ ৯ ॥ নিদ্রাং ভগব্তীং 
বিক্বোরতুলাং তেজসঃ প্রভৃঃ। ইত্যেব পাঠো মন্ত্রাণামেকসপ্ততিরুচ্যতে ॥ ১০ ॥ 
ব্রহ্মাপ্ধমোকমন্ত্রোহথ শ্োকমন্ত্রা্য়োদশ | অদ্ধঙ্জোক খধিশ্চার্ধশ্লোকঃ স্কোকাস্ 

পঞ্চ বৈ ॥ ১১ ॥ পুনরদ্ধং তু মন্ত্রাণাং সপঞ্চনবতিঃ স্মৃতা। ভগবানদ্ধমন্ত্রে চ্ছে 
খষিঃ শ্লোকার্দকং পুনঃ ॥ ১২ ॥ শ্লোকঃ পুনখধিঃ শ্কোকছ্বয়ং মন্্রদ্ধ়ং ভবেৎ। 

»্জোকানামষ্টসপ্তত্যা চতুর্ভিরধিকং শতম্ ॥ ১৩॥ অধ্যায়াদাবেব খষিরুবাচেতি 
সুন্সন্ঃ ৷ অষ্টষষ্টিমিতাঃ শ্লোকাস্তীবস্তো মনবঃ স্মৃতাঁঃ ॥ ১৪॥ একোনসপ্ততিঃ 
সর্ষ্েহধ্যায়ে মন্ত্রা দ্বিতীয়কে । আদার্ষিরুবাচৈকঃ পঞ্চব্রিংশত্ততঃ পরম্॥ ১৫ ॥ 

নিহন্তমানাদ্যাঃ শ্সোকা মুখরাগীকুলাক্ষরম্। ইত্যস্তা দেব্যুবাচৈকো গর্জগর্জেতি 

চাঁপরঃ ॥ ১৬ ॥ শ্রোক ঝধিরুবাচেতি পুনশ্চ শ্লোকপঞ্চকম্। চতুশ্ত্বারিংশদেবং 

সর্ধবে মন্তরান্ৃতীয়কে ॥ ১৭ ॥ ভগবত্য! কৃতং সর্বমিত্যদ্ধক্পোকমন্ত্রকঃ । যদয়ং 
নিহতগ্শোকত্রয়ং দেবী ততঃ পরম্॥ ১৮। ধধিস্সোকাস্ধ চত্বারো মনবঃ পরি- 

কীর্তিতাঃ। যট্ত্রিংশৎশ্লোককেহ্ধ্যায়ে চত্বারিংশদৃদ্বয়াধিকম্ ১৯॥ ষট্সপ্ততি- ' 
গ্নোকযুক্ষেত্ধ্যায়ে মন্ত্রান্ পঞ্চমে। একোনজিংশদধিকং শতং কাত্যায়নী- 
মতম্ ॥ ২০ ॥ এক »খষিকবাচেতি পুর) শুস্তীদয়শ্চ ষট,। ক্লৌকমন্জান্ততো দেব 
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উচ্শ্চৈবাষ্টমো মহ; ॥ ২১ ॥ নমো দেব্যাদিকাঃ শ্লোকাঃ পঞ্চম্জাঃ প্রকীর্তিভাঃ। 
্রয়েএদশৈবং মন্ত্রান্ত যা দেবীত্যাঁদয়োহপি চ॥ ২২॥ একরিংশতিকাঃ শ্নোকা 
ভ্রাস্ত্যস্তান্তেবু মন্থকাঃ | প্রতিশ্রোকৎ ত্রয়ে। মন্তরা জ্ঞেয়াঃ সর্ব ভ্রিষষ্টিকাঃ ॥ ২৩। 

পুনঃ শ্লোকাত্মকে মন্ত্িমন্তরঃ শ্লোককঃ পুনঃ | ভ্তরয়োবিংশ থক্োককেষু অন্ত বৈ 
সপ্তযব্টিকাঁঃ ॥ ২৪॥ যা দেবী সর্বভূতেষ্ বিষ্ুণমায়েতি শব্দিতা। নমস্তস্তৈ ইতি 
প্রোক্তে বিংশত্যক্ষরকো মনু; ॥ ২৫॥ নমস্তন্যৈ ইতি প্রোক্তে৷ ছিতীয়শ্চতুর- 
ক্ষরঃ | অগ্টাক্ষরস্তৃতীয়োহপি নমন্তশ্যৈ নমো নমঃ ॥ ২৬॥ এবং দ্বাত্রিংশতি- 
শ্লোকৈজ্ঞেয়ং মহত্রয়ং বুধৈঃ । পুর্ববস্থয়োদিশৈর্মসহ সহাশীতিরদাত্বতা ॥ ২৭ । 
সততা সুরেতি চ গ্রোকদয়ং চৈব পুনখধিঃ | পুনঃ সপ্চদশঞ্জোকা খষিং শ্লোক 
রয় তত: ॥ ২৮ ॥ দূতশচৈব নবশ্জোকা খষিরেকোহঙ্থিকা ততঃ। এক ইত্যন্যৈক- 
শ্লোক ইতার্থঃ। চতুঃখ্রোকী পুনদু তশ্চতুঃশ্লোকী পুনঃ শিবা ॥ ২৯ ॥ শোকছস্ং 

মিলিত্ব! তু চত্বারিংশন্নবাধিকম। অশীত্যাপি চ সংযোগে একোনত্রিংশতাধি- 
কম্.॥ ৩০ ॥ শতমেবং তু বিজ্ঞেয়মাহুতীনাঞ্চ পঞ্চমে! বিংশতিঃ শোকসংযুক্তে 

বত্ধেহ্ধ্যায়ে প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩১॥ সর্বেবে শ্লোক মন্ত্রকূপা দেব্যেকাথ খধিত্রয়ম্। 

চতুর্রিংশতিমন্ত্রাণামিত্যেবং পরিকীর্তিতীঃ ॥ ৩২॥ পঞ্চবিংশতিশ্রো কযুক্তেহ্ধাঁয়ে 
মনতাত্ব সপ্তমে | জঅব্বে মন্্রাঃ শ্লোকরূপা খধুাবাচছরত ততঃ ॥ ৩৩॥ সপ 
বিংশতিরেবং ভু মন্ত্রসংখ্যা শ্রকীর্তিতা। সাদৈকযষ্টিশ্সোকাঢ্যেহষ্টমেহধ্যায়ে 

প্ররীর্তিতা ॥ ৩৪ ॥ একবষ্টিশ্্লোকমন্ত্রা অস্তেহ্দ্ধঞ্জো কমঞ্্রকঃ 1 আদাঁবেকৌ খধি- 
শ্চৈরৈ ত্রিষষ্টরনন্্সম্ততিঃ ॥ ৩৫ ॥ একোনচত্বাব্িংশগিঃ শ্লেকৈযুক্তে সমীরিতাঃ । 

অধ্যায়ে নবমে মন্তান্তাবন্তেোহথ মন্থুদ্বমম্ ॥ ৩৬ ॥ রাজা খষিশ্চেতি টৈকচত্বারিংশ- 

ন্ধুক্বয়মূ। সার্ধসপ্তান্বিতিবিংশক্সোকৈস্ত দশমেহশ্িতে ॥ ৩৭ ॥ সপ্তবিংশতিমন্তান্ত 

ক্লোকরপাস্ততোহস্তিমঃ । অদ্ধশ্রোকাত্মকো মন্ত্র খধ্যুবাচদ্বয়, তথা । ৩০॥ 

দেবুযবাচছয়ং চৈব ছাত্রিংশন্মন্ত্রসংগ্রহঃ । শ্লৌকানাং সাদ্ধপর্ধাশজ ভ্রেয়মে কাদশে 

্ষুটম্খ। ৩৯ ॥ পঞ্চাশৎশ্লরোকমন্ত্রান্ত অস্তেহদ্ধক্লোকমন্ত্রকঃ ৷ শাকন্তরীতি বিখ্যাঁতিঃ 
তদ। যান্তাম্যহং ভুবি ॥ ১০ ॥ এষোহদ্ধমন্ত্র ইত্যাহুঃ কেচিদত্র বিচক্ষণাঃ । দেবী- 
্বয়ম্ষিশ্ৈকো। দেরা একমিতীরিতম্॥ ৪১॥ পঞ্চাধিকাস্ত পঞ্চাশন্ান্ত্রা জ্েয়াঃ 
পরিষ্ষুটম। অষ্টত্রিংশৎঞ্লোকযুক্তেহপ্যধ্াায়ে দ্বাদশক্মকে ॥ ৪২॥ চত্বারিংশঙ্ষ 
একশ্চ মন্তাস্তত্রীহুতিছয়ম। অর্ধঞ্জোক। স্ কঙ্ছোকা5 সপ্চত্রিংশন্মিতা ঝষিঃ ॥ ৪৩ ॥ 

দেবুবাচেতি চৈবৈকমেবং সংখ্যা স্কুটোদিঙা। ভ্রয়োদশে সার্ধসন্তদশস্তো কঃ, 
প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৪৪. ॥ ঝধিরুবাচেত্যারভ্য ভোগন্বর্গাপবর্গদা। ইত্যস্তা; পঞ্চ- 
অঙ্জাঙ্ছে 'বার্কতেয়ম্ত: পরম্ ॥ ১৫ ॥ ইতি তক্ক ব্চ; শ্রত্ত্ত্য্ধমন্তস্তথ' সৃতি; ! 
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ক্সোকমন্ত্ান্ততো জ্ঞেয়াঃ পধৈবাপাদ্ধপদাকম্ ॥ ৪৬ ॥ দেব্যুবাচেতি মঙ্গোহরং 
ততঃ গ্লোকস্ত মৃগ্্রকঃ। মাকত্ডেয়ম্ততো। মন্ত্র শ্োকৌ মন্ত্দ্বযং ততঃ ॥ ৪৭ ॥ 

ততো দেবী মত্দানি সপ্ত মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ৷ মাকণ্ডেয়ন্ততো মন্ত্রন্থয়ং 

ম্ত্রয়ং স্মৃতম্॥ ৪৮॥ আরৃত্তা ত্বধিকো মন্ত্র সাবর্ণির্ভবিতা মন্ুঃ। একোন- 
ত্রিশৎসংখ্যাঁকা মন্ত্রী অত্র স্মৃতা বৃধৈঃ ॥ ৪৯)" কেচিভুঁ। “একাদশার্দীহতয়ে! 
গ্বাদশ শ্লোকমন্ত্রকাঁঃ। উবাঁচ-বচনৈঃ ষড়ভির্সস্থাস্তে উত্তসংখ্যকাঃ, ইত্যাহুঃ ॥৫০। 
তত্র কাতাম়নীতন্ত্রনিরোধঃ স্পষ্ট এবেতি দিক্ ॥ 

অথ বারাহীতন্ত্রে। চিন্তীপাঠফলং দেবি শ্রণুষ গদতো মম । একারভ্যাদি- 

পাঠাঁনাং প্রতাযহং পঠতাত নৃণাম্॥ ১ ॥ সন্ল্পা পুজা সম্পুজা গ্তশ্যাজেযু মনূন্ 
সর্কৎ । পশ্চাছলিপ্রদাীনেন ফলমাপ্রোতি মানব; ॥ ২॥ ভ্ভাঁসপ্রকারশ্চ নবার্ণ- 

বিধানে উক্ত£। 'উপসগে।পশাস্তার্থ ভিরারত্তং পঠেন্নর? | গ্রহদোষোপশাস্তার্থং 

পঞ্চারৃত্তং বরাননে ॥ ৩॥ মহাঁভক্বে সমুৎ্পন্ধে সপ্ঠারতমুদীরয়েৎ ৷ নবারুক্তা 

ভবেম্ভাস্তিবীজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ৪ ॥” মুচ্যেৎ প্রাণীততিজাভয়াদিতি বা । রাজ- 

বস্তায় ভূতো চ. কুদ্রারত্তমুদীরয়েৎ। অর্কীরত্তা কামসিদ্বির্বৈরিনীশশ্চ 

জায়তে ॥ « ॥ মন্বারত্তা। রিপুবশ্স্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ ৷ সৌখাং পঞ্চদশী- 

বৃত্তা শিয়মাপ্পোতি ঘানবঃ॥ ৬॥ কলাবৃত্ত্া পুত্রপৌত্রধনধান্তাগমৎ বিদ্বু। 

রাঁজভীতিবিনাশায় বৈরপ্তে!চ্চাটনায় চ॥ ৭ ॥ কুর্যাঁৎ সপ্তদশারতং তথাষ্টাদশকং 

প্রিয়ে। মৃহারণবিমোক্ষাঁ় বিংশারভং পঠেন্নরত ॥ ৮ ॥ পঞ্চবিংশাবর্তনাচ্চ 
তৰেছদ্ধবিমোক্ষণম্। সঙ্গটে সমন্প্রাপ্তে ভুশ্চিকিৎসাভয়ে সদ ॥ ৯॥" জাভি- 

ঘসে কুলোচ্ছেদধে আয়ুষে। নাশ আগতে । বরিরদ্ধো বাযাধিরৃদ্ধো ধননাশে, 

তথা ক্ষয়ে ॥ ১০ ॥ তাথব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে 1 কুধ্যাদ্ষত্রা” 
চ্ছতার্ভ্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্ ॥ ১১ ॥ বিপদস্তশ্ ন্য্যন্তি ততো যাঁতি পরাং 

গতিম্্। শ্রিয়ে। বৃদ্ধি; শতারিত্ত্যা। রাজ্যবৃদ্ধিন্তথা পরা ॥১২॥ মনসা চিন্তিত দেখি, 
শিধ্োেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ। শতাশ্বমেধযজ্ঞানা২ ফলমাপ্লোতি আব্রতত ॥. ১৩॥ 
সহজ্সাবর্তনালল্দজীরারণোতি স্বয়ং স্থির । প্রাপ্ত মনোরথান্ কামাক্রেো মোঙ্ষ- 

মবাপ্রজীৎ,॥ ১৪ ॥ যথাশ্কমেধ্ও ক্রতুষ্কু দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ। জ্তবানীমপি 
সাব্রিষাং তথা সপ্তশতীন্তবঃ ॥ ১৫ ॥ উৎপত্তিচরিতস্তো ত্ররূপত্রিত্বমুস্মকতা% । 
“অথবা বহুনোক্তেন কিমন্সেন বরাননে । চণ্যাঃ শতারৃতপাঠাৎ সর্বাঃ সিঃক্ষি, 
সিদ্ধয়ত? ॥ ১৬॥ এতাম্বেব কাষনান্্র তত্তৎসংখাযা কন্তোক্রধাঠে বিশেষ উল্ভঃ, 
মরীষ্টিকলে,। 'বাজিহভতং জপেদাঁদৌ মধ্যে সগ্ডুশতীন্তবম্ ॥ ১৭8 প্রান্টেদ 
ই জপনীঘ়ং টব 'দেবীস্কৃক্রমিতি ক্রম । এবং সম্পুচিতং স্তোত্রং পূর্বেধাক্তফল- 
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দায়কম্। ॥ ১৮ ॥ অভ্র রাত্রসক্তৎ দেবীঙ্ক্রঞ্চ বৈদিকে ইতি ৫কচিৎ | রাত্তি- 

স্থক্তং প্রথমাধায়স্থং বিশ্বেশ্বরীহ্ক্তম। দেবীস্থক্তং নমো দেবা। ইতাদি পঞ্চ- 

মাধ্যায়স্থমিত্যপরে | অন্তোহপি প্রকারস্তস্ত্রোক্ত; | কিষ্কাষ্টমীং সমারভ্য 
যাবৎ রুঝচতুর্দশী। বৃদ্ধাকোত্তরয়৷ জাপাৎ পূর্ববসম্পুচিততন্ত তৎ। এৰং দেবি 
ময়া প্রোক্তঃ পৌরশ্চারণিকঃ ক্রম: । তদন্তে ভবনং কুধ্যাৎ প্রতিষ্গোকেন 
পায়সা ৷ প্রতিশ্জোকেনেতি কাতায়শীতন্ত্রোক্তমন্ত্রোপলক্ষণম্। 'রাত্রিস্কক্তং 

প্রতিখচং তথা দেব্যাশ্চ স্থক্তকম্ ইতি । পক্ষান্তরে । খচমিতুযুক্তমন্ত্রো পলক্ষ- 

ণম্। হুত্বান্তে প্রজপেৎ স্তোতভ্রমাদৌ পুজ(দিকং মুনে? ইতি। 
অপরশ্চ। ণঅথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রবিধানকম। জপেদেকোত্তরাং 

রদ্ধিং দিনানি নব সংখারী। নবাক্ষরীতবিধ।নেন সম্পূজাথ বিচক্ষণ । সহম্্রং 

প্রজপেন্স্্ প্রভোকঞ্চ ঘথাবিধি । মধ্যে চেকোত্তিরাং রিং জপেদ্দেব্যাঃ স্তবং 

মন্থম। হুত্বা দশীংশতো ভোমং তত্র সাঁঞ্ং সমাপ্র়।ৎ । অপরশ্চ 'জপেদ্িন্বং 

সমাশ্রিত্য মাঁসমেকস্ত যো নরঃ। ভত্বা বিশ্বদলৈর্মাংসং মধুরত্রয়যৌগতঃ | 

তত্ব! দশাংশতো। বাপি কমলৈঃ ক্ষীরসংযুঃতঃ। ধনদেন সমাং লক্ষমীং প্রাপ্রয়া- 
ছুত্তমাৎ ঞ্রবম্)” হরগৌরীতন্ত্রে--শ্রীকামঃ পুষ্টিকামো বা ষ্টিমার্ক্রমেণ তু । 
জপেচ্ছক্রার্দিমারভা শুস্তদৈতাবধাধধি। আদিমারভ্য প্রজপেৎ পশ্চাচ্ছেষং 

সমাচরেৎ । শাল্ত্যাদিকাঁম: সর্বত্র স্কিতিমার্ক্রমেণ তু । সাঁবণিঃ সৃ্যতনয়ঃ 

সাবর্ণিভবিতা মন্ুঃ ৷ সঙ্কটে চান্তামারভা পশ্চাদাঁদিং সমাঁপয়েৎ । ত্রাঙ্গণদ্বার! 

করণে তু বিশেন উক্তস্থীত্রব ! পিঞ্চ ম্বর্ণাঃ শঙাবৃত্তে লক্ষাবৃত্তে তু তত্রয়ম্। 
পঞ্চারৃত্তে স্বর্ণমেক ভ্রিরারতে তদদ্ধকম্! একার্তে পাদমেকং দদ্যাদ্বা শক্তিতো 

বুধঃ, ইতি । 
অথ খধ্যাদি। প্রখষচরিজ্রন্তা বর্ম খষি১। গায়ত্রী চ্ছন্দঃ । মহাঁক।লী 

দেবতা । নন্দা শক্তিঃ। রুক্তদত্তিকা বীজম্। অগ্নিস্তত্বম । মহাকালী শ্রীত্যর্থে 

জপে বিনিয়োগ । মধামচরিত্রশ্য বিষুখধিঃ | উক্কিক্ ছন্দ । মহাঁলক্ষ্মী- 

দেবতা । শাঁকম্তরী শক্তিঃ। হুূর্গী বীজম্। বায়ুস্তত্বম্। মহালম্ীপ্রীত্যর্থে 
জপে বিনিয়োগঃ । অস্ত্যচরিত্রস্ত শঙ্কর ঝষিঃ । অন্ুষ্টপ ছন্দঃ। মহাসরশ্বতী 

দেবতা । ভীমা শক্তিঃ | ভ্রামরী বীজম্। রবিস্তত্বম। সরস্বতীপ্রীত্যর্থে জপে 
বিনিয়োগ । 

শতাবৃত্তাদৌ কামনাভেদেন হোমভেদ উক্ত বারাহীতন্ত্রে। “ছুনেৎ 

প্রদদীপিন্ডে বৌ তিলধানাঁদি তুলান্। ধশ্মার্কামসংর্দ্ধো মোক্ষার্থী 

পম ছনেৎ | মারখে মোহনে চৈব তথোচ্চাটনকম্মরণি । হনেম্মীঘসং ভ্িমধ্বাক্তং 
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মেনে মবুপারসমূ। স্তস্তনে মতুগফপহ বন্তে ভু সিশদধপান ॥. ধম্মার্কাম- 

মোক্ষার্থং পূর্বাশীভিমুখো! হুনেৎ। মোহনে মারণে চৈব ছনেছৈ দক্ষিণামুখঃ । 
উচ্চাঁটনে উত্তরান্ত ইত্যাহ "ভগবান ভবঃ। ক্রোভতন্ত্রে। 'প্রত্যেকাবর্তনং 

দেবি হয়মেবেন সম্মিতম্। ত্রিরার্ত্তা। লভেৎ কাঁমান্ পঞ্চারৃত্ত্া। রিপন জয়েৎ। 

ইতি সর্বেষ্টসিদ্ধিঃ। কাত্যাঁয়নায় বিদ্মহে কন্তকুমারি ধীমহি। তন্ন তুর্গিঃ 
প্রচোদয়াৎ ইতোতদগাযত্রী যজর্বেদে | 

অথ গায়ন্রীপ্রয়োগান্তরং কাত্যায়নীতত্ত্রে। পূর্বাহে যোঢশাঙ্রুলিমিতং 
চতুরুন্নতং স্থপ্ডিলং রুত্বা! তত্র শুদ্ধগোত্বতেনৈকশ্মিন্ পাত্রে রুদ্রবর্তিষূ ত্রয়োদশ 
দীপান্ প্রজাল্য তেষ প্রথমদীপে প্রথমাধ্যায়দেবভাঁমাঁবাহা আসনপাদ্যাদিগদ্ধ- 
দানাস্তাং পৃজাং কুত্বা পুষ্পসমর্পণসময়ে বক্ষামাশৈর্নবভিঃ ক্লোকৈ: পুষ্পাণি 
সমর্পয়েৎ । ততঃ প্রথমাঁধায়ুসমাপ্তো বন্গামণঞ্জে কৈ? পুষ্পাপি সমর্প্য ধৃুপদীপো 
দত্বা পায়সনৈবেদ্যৎ দত্বা তাম্বলং দক্ষিণাং চ দত্বা নীরাজা একং ব্রাহ্মণ 
কুমারীৎ সুবাসিনীং চ ভোজয়েৎ। সঙ্গল্পয়েদা। এবং তত্তদধ্যায়দেবতাবাহ- 
নাদি ব্রাহ্মণভোজনান্তং প্রত্যধায়ং কুর্ধাঁৎ! অস্তে প্রভৃতনৈবেদ্যাদিভির্মহা- 
পূজা । অনুগ্রহে পূর্বাহে সমাপ্তি নিগ্রহে পরাহে । শ্রোকীঁস্ত বিশ্বেশ্বরীৎ জগ- 

দ্বাত্রীং--(১) স্ততাসুরৈঃ পূর্ববমভীষ্টসংশ্রয়াৎ করোতু সাঁ নঃ শুভহে-ররীশ্বরী- (২) 
ঘ। সাম্প্রত চোদ্ধিতদৈ তাতাপিতৈঃ--0৩) ঘা চ স্মাভা ভৎ্ন্নসেৰ তন্তি ন,করোত 

স1 নঃ শুভ-ভেতুরীশ্বরী -( 9) সর্ববাধাশ্রশমনহ-। ৫) অভ্র বৈরিনাশনমিতাত্র 

রোগনাশনমিতা ধাভ: | এব? (দিভাতাপিতৈরি ত/খপি | সর্বযঙ্গলমাজল্যে- (৬) 

'হষ্টিস্থি তবিনাশানা২ং-( ৭) শরণাগতদীন।ত-। ৮ ) সর্বক্ব রূপে সর্বেবেশে--(৯) 

এতেহন্গ্রহে নবঙ্সোকাঁঃ ৷ বশ্তে তু বিশেষঃ ও হীৎ রক্তচামুণ্ডে তুর্ণং অমুকং মে 
ব্শমানয় স্বাভী। অনেন প্রত্যধ্যায়মাদ্ান্তয়োঃ পূজা, সর্ববান্তে অধুতমন্তরশ্চ দশ- 

সাহন্ত্র£, ভোময়েৎ কটরতৈলেন রক্তচন্দনরাজিকাঃ | সহশ্রাহুতিমান্ধেণ রাজানং 

ব্শমানিয়েৎ। মধুনা চাশোকপু্পং রাত্রৌ হুত্বা তু পূর্বববৎ । চক্রবস্তী ভবেহস্তচণ্তী- 
মন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ . অন্তে শতং ব্রাহ্গণাঃ কুমাধ্যশ্চ ভোজনীয়াঃ ৷ ধশ্থার্ঘং বিদ্বপন্ম্রৈঃ 

' পূজা; বশ্তার্থৎ করবীরৈজ পাকুস্থমৈর্বা, পুত্রার্থৎ তুলসীদলৈঃ, পৃষ্ট্যর্থং পন্গজৈ:। 
মহাপ্রয়োগে তু ষোড়শমাবৈঃ স্বর্ণমূর্তিং কৃত্বা কলসস্থাপনং কত্বা তদগ্রে 
ঘটেহর্গলযন্ত্রে বা দীপং স্থাপয়েৎ। যঙ্ত্রমস্ত্যং সর্বসাধারণং স্কাপনং মহতি কার্যে 

উনপঞ্চাশদ্দিনানি মধ্যে চতুর্ববংশতিঃ তদদ্ধমন্পে, ত্রান্মণান্্রয়ো মহুৎকাধ্যে 

প্রয়োগকর্তারঃ অল্পে একঃ। শিগহে তু সর্ধববাধাপ্রশমনমিত্যন্তা্রে এবমুস্কা 

সম্থুতপত্যেতি পঠেৎ । 
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আতর প্রয়োগে ক্ষচিৎ ভণখপুাক্ম | হ্রদে দশপান্রণি ছৃগ্ধেনাপূর্ধাদান্তয়োঃ 

গুক্পীঞ্জলিং দত্ব! প্রতিশ্সোকং প্রথমাঁধ্যায়দেবতাং তর্পয়ামীতি প্রয়োগেণ তর্প- 
ম্বেখ। ততন্ত্য়োদশস্বগ্রিযু ক্রমাত্তত্দধ্যায়দেবতা আবাহা সম্পৃজ্জা প্রতিশ্লোকষং 

ও" প্রথমাধ্যায়দেবতায়ৈ নমঃ ম্বাহেতি মন্তরেণ পায়সেন জহুগ্ৎ। শ্রত্যহং 
ষাখৎ্প্রয্মোগসমাপ্তি ভ্রয়োদশব্রান্ষণাঃ স্বাসিন্ঠঃ কুমাধ্যঃ একোহন্ুপনীতোহষ্ট- 

বর্ষ এক উপনীতশ্চ ভোজনীয়াঃ । পরার্থে প্রয়োগে তু সতাঃ সন্ত যজমানম্ 

কাকা ইতি প্রতিশ্পোকং প্রতাধ্যাক়ং বা পঠেৎ। ইং সর্বত্র পরার্থে প্রশ্নোগে 
তু বোধাম্। অন্ধ ত্রয়োদশপাত্রেব জয়োদশদীপা ইত্যুত্তমঃ পক্ষঃ | একফপান্ছে 
ত্রষ্বোদশ দীপা ঈতি সধামঃ। একন্মিন্সেব পাত্রে ত্রয়োদশ দীপী ইতি দেবভা। 

চেত্যধসঃ পক্ষঃ 1 যথোক্তিবিপদীদেষ অক্ষতপূঞ্জেযু জলপাত্রেু অগ্রিষ কুমারীৰ 

বা কারা: ইত্যুপদেশঃ ॥ 

অথ প্রঘ়োগাস্তরাণি কাত্যায়নীতন্ত্রোক্তানি । প্রতিশ্লোকমাদাস্তয়ো: মন্ত্র 

জপেক্নাস্রসিদ্ধিঃ । সপ্রণবমনুলো মব্যা হৃতিভ্রয্নমাদৌ অস্তে তু বিলোমং শদিত্যেবং 
প্রতিক্জোকৎ রুত্বা শতারভপাঁঠে তু শীঘ্রসিদ্ধিঃ ৷ প্রতিশ্লোকমাঁদৌ জাতবেনস 

ইতি খচৎ পঠেৎ। অপমৃত্যুনিবারণায়াদাবন্তে শতৎ ত্রান্কমন্্ং জপেৎ্, প্রাতি- 

ক্লোকং ভন্স্বজপ ইতি ব। প্রতিশ্রোকং শরণাগতদীনার্ভশ্গোকং পঠেৎ, সর্ব 

কারধ্যসিদ্বিঃ ৷ প্রতিশ্লোকং কতোতু সা নঃ শ্ন্চেতার্দং শঠেৎ্, সর্বকামাপ্তিও | 
স্বাভীষ্টবরপ্রাপ্ডে এবং দ্রেবা। বরং লন্বে তিশ্বোক' গঁতিশ্োকৎ পঠেৎ । সর্বাপ- 

নিবারণার্থং অতিশ্নোকং দুর্গেতি পঠেৎ। অন্য কেবলগ্তাপি শ্লোকশ্য কাধ্যানু- 

সারেণ লক্ষমধুতং সহত্মং *তং বা জপ । সর্বাবাধেতান্ত লক্ষজপে শ্রোকোক্তং 

ফঞম্। ইখং যদ! যদেতি শ্লোকন্ত জপে মহামারীশাস্তিঃ । ততো বৰে নৃপো 

রাজামিভি মন্তদ্য লক্ষজপে পুন রাঁজলাভঃ ৷ ভিনন্তি টদত্যতেজাৎসীত্যনেন 

স্গীপর্ধলিদশনে ঘণ্টাবস্ধনে চ বালগ্রভশাস্তিঃ । আদ্যারতিমুদলোমেন আয়ো- 

দশাধ্যান্বং পতঠিক্ঘা! ভাতে! বিপরীতক্রমেণ দ্বিতীয়া কত্বা পুমরুলোমেনেত্যেকী- 
দক্সাধযাগং পর্িন্বা তাতো বিপরীতমারৃত্তিত্রয়ে উক্তেষু প্রক্ষারেষু লীত্বং কাধ্য- 
সিক্ষিঃ । সর্ধবাপত্তিনিবারণায় ছূর্গেস্মৃতেত্যন্তেছপ্ধং ততো যদস্তি যঙ্চ দূরে 

ইন্ভ্যাচ, তদন্তে দা রিজ্র্যহঃখেত্যর্ধমেবং কাধ্যা্ছসারেণ লক্ষমযুতং সহশ্রং শতং 
বাজগপঃ। কাৎসোহশ্মীত্যুচং প্রতি্োকৎ পঠের্দীপ্রাপ্তিং ৷ মারণার্থমেবমুক্ক! 
সঙুছপন্োতিশ্লোকং গঠেৎ মারণোক্তাবৃত্তিভিঃ ফলসিদ্ধিঃ। আমিনামপি 
চেভাৎঙগীতি শোকস্তন্ত অপমান্ধেণ সঙ্গোমোহমমিত্যন্ভবসিঙ্ধম্। প্রাতিষ্জোকং 

তৎঙ্গোকপাঠে ত্ববশ্যম। রোগানশেষানিতি শ্লোকন্য প্রতিত্জোকং পাঠে 



ন।গোজীজশগ্ছ প্রায়োপবিষিঃ | ৪১ 

পৃথক্ জপে বাপি বিদ্যাপ্রাপ্তিঃ। ভগবত্যা ক্রতং সর্ধঘমিত্যাদিদ্বাদশো ত্বর্শতা- 

ক্ষরৌ মন্দ: সর্বিকন$. সর্ববাপন্মিবান্রণপন্ভ । দেবি প্রপন্ধার্তিহ্রর ইতি ওজাক্চ 
ঘখাকাধ্যং পক্ষান্ুতবহন্রণতান্ততমে শ্রতিষ্জোকং পাডে সর্াপছিত্তি:, _লর্ক- 

ক্ষান্যাধল্চ । এব প্রন্বোগেষু প্রতিঙ্থোক্ষং লীপা্রে রেেহলছেন 'ব। নমস্কার কায়গে- 

শীক্গং শিদ্ধিঃ | প্রাতিজৌকং কাঅবী ক্সম্পৃটিতটচ্যকচারিংশক্দিনেয জিকো. 
লর্বফাধ্য লক্ষি: । একহিংশতিপর্যাস্তর্করীতা। প্রত্াহং আমোদশাইতৌ লীকক- 
শহ। মায়াবীজপুটিতন্ত ফটবীজন্য পল্পবসহিতক্ত সপ্তদিদপর্যাত্তং জয়োদশানতে 
উক্চাটনে সিস্কিঃ ৷ তাদৃশন্যৈব দিনচতভুষ্টয্মেকাদশার্ত্তো স্বর্ধাশ্শজবনাশঃ 
এতফানপঞ্চাশদ্দিনপর্ধাস্তং শ্রাতিঙ্নোকং বীজসম্পুটিতস্ত পঞ্চদশণৃত্তৌ লক্মী- 
প্রাষ্টিঃ । প্রতিষ্পৌকম্ এ' বীজসম্পরটিতন্য শতাবৃত্তা নিদাপ্রাক্তিঃ | ও ক 
নমঃ ইতোভৎ সম্পরটতশ্রথমচরিতশ্থা প্রতিশ্লোকং পাঠ আদাবন্ধে ক্রমেণ 
স্োকাস্তে বিপরীত কমেণেত্যর্থঃ | এবমগ্রেহপি হীঘ নম ইতোতৎসম্পুটিতো 

মধ্যমচরিতন্ত প্রতিক্সোকং পাঠঃ । ও ক্লীং নম ইত্যেতৎসম্পু্টিতেহস্তাচরিতন্ 
পাঠে শীদ্রং কার্ধাসিদ্ধিঃ ৷ তত্র প্রথমচরিতে সৌঃ বীজেন যডজন্তাসঃ ৷ ভ্গ্তণা 
তামসীত্যাপ্দবড়ভি: রহস্থেক্তং ধ্যানম্। তঙ্র প্রথমচরিতন্য মার্কতেয়ঞ্ফিঃ | 
আন্ু,পছন্দঃ। মহাকাঁলী দেবতা। নন্দা শক্তিঃ। সৌঃ বীজম্। অগ্রিস্তত্বম্। 
ইঞ্উলিদ্ধার্খে__। মপ্যমচরিতহ্থ্য স্থমেরা ঝষিঃ | অন্থইপছন্দং | মন্থালক্ষীর্দেবিতা 
শাকন্ক্সী শক্তি; | ত্রীং বীজম্। বায়ুস্তত্বম। ইষ্টসিদ্ধার্ধে_। ত্রীং বীজেন 
যত্কজম্্। সর্বদেবশরীরে ইত্যাদিসপ্তভিঃ রহন্ঠোৌক্তং ধ্যানম। উত্তমচরিতন্য 

শিব ধধিং। অন্ুষ্ট,পজগত্যো ছন্দসী । মহাসরস্বতী দেৰতা। জ্বীমা শি; 
ক্লীং বীজম। ক্ষ্্স্তত্বম। কাম্যসি_-। ক্রীর্ষিতি বড়জম্॥। গৌন্ীীদেহাৎ 

' সমুদ্কৃতা ইত্যা দিরহক্সোক্তং খ্যানম্। এঁমিতি বীজমাদ্যচরিতস্যেত্যন্তত্র । সরীমিতি 
আদ্যে শ্্রীমিতি মধ্যমে ক্লীমিত্যন্তে। এতান্তেব ক্রমেণ তগদ্দেবতাপুজনে 

ইত্যভত্র। 
অত্র সর্ববকীমনাভেদেন ধ্যানভেদ উক্তঃ। বশ্বে রক্ততরং ধ্যানং, পৌষ্টিকে 

কর্বুষ্। উচ্চাটনে ধুঅং, মারণে কৃষ্ণ সপ্চানেচ্ছায়াং নীলোৎপ্রদলস্ামৎ রত্বা- 
কারং ধ্যানং,সর্বকামদং যুদ্ধকল্লাস্তাগ্রিসমতয়। ধ্যানং,জলভয়েহুপি খসুনুক্তং ধ্যান 

বিষাদিভয়ে পীমুষরৃষ্টপৃতপূর্ণচক্সদৃশম্। একদিনে সম্পূর্ণপাঠাশক পাঠোহয়ং 
বিপ্রকারকঃ। এবং ক্রমেণ সপ্তভি্দিনৈরেকাবৃত্তিঃ । একৈকং চরিতমেক্শ্থিন্ 
দিনে ইতি ক্রিভির্ববা কেরলাঃ। এতেষাং মুলানি কাত্যায়নীতঙ্বে ভরষ্টব্যান্ি। 

তন্্রাস্তরে । এঅন্ঠ সপ্তশতীমালামন্ন্ত | নারায়ণ খষিঃ | গায়জী ছন্দঃ। 



৪ জ্রীজীচত্ী' 

ন্তগদ্দিনীকপী দক্ষিণামৃর্টিদে বিতী | ক্রীং বীজম । সোহভং শক্ষিঃ । ছুর্গী- 

গীত্যর্থ, জপে বিনিয়োগ । ত যশ্োহো। জ্ঞানিনোরপি অন্ধুষ্ঠীভ্যাং নমঃ জ্দয়ে | 

ঙ নিদ্রা ভগবতীং বিষ্োস্তঙ্জনীত্যাং স্বাহ। গজন্েতি দেবাশ্চ সুদ! ধ্যযাভ্যাং 

বট । ও আজধান ভূজে সব্যে অনাষিকাত্যাং হং। ৬ হতে তশ্মি্মহাবীর্্ে 

কনিষিকাভাযাং কৌষট। & নীতা দিবং রিপুগণা ভয়মপ্যপাস্তং করতলকয়- 
পঠ্ঠান্যাং- ফতিতুক্তম। সম্পূর্ণসপ্তশতীস্তোক্সন্য সমার্কগেরো রন্ষবিষুশিবাত্মা 
সুগ্েধা খাষঃ | অনুষ্টপজগতো ছন্দসা । চণ্ডিকামহাঁকালীমহালক্ষীমহাসর- 

শ্বতীকূপ1 দেবতা । নর্দাশাক ভ্তরীতীমা: শক্তয়: । রক্তাক্ষীছুর্গীভরাম্ধ্যো বীজ্ঞানি। 

অগ্নিবায কীস্তত্বানি। ইস্টার্থে বিনিয়োগ: ৷ ইতি ব্রদ্ষোত্রধগুনাস্ি কর্চি 
জিখিতম্। অন্য স্তোত্রন্ত শ্লোকাদি ডামরতন্ত্রেৎপুযুক্তম। অধূন। দেবি বক্ষ্যাি 
মালামন্ত্র নবার্জম্। যস্ শ্মরণমাত্রেন ভুক্কিং মুক্তিং লভেম্নর: ॥ ১৪ ব্রহ্মণা 
স্বেকবারেণ শ্োকাঃ প্রোক্ষাশ্চতুর্দশ । সমাধিনার় প্রোক্তাস্ত শ্লৌকাশ্চান্টো 
স্থিবারত; ॥ ১॥ তথা বৃর্দেন সহিতা ভগবানেকমেকধা। ন্রিধা প্রোক্তাম্চ 
বিবুধৈঃ সাং ষট্ত্রিংশদের হি॥ সার্দং নানা । যটভ্িংশদিত্যর্চঃ । দেনা 
ছাঁদশপা সার্দৈকোনষ্টিঃ প্রকীর্তিতাঃ । খধিণা সপ্তবিংশত্যা চত্বারি চ শতাঁনি 
টুব। 'সার্ধাষ্টোত্তরকাণার় দূতেনোক্তী দ্বিধা প্রিয়ে। শ্লোৌকাস্য়েদশৈবান্র 
প্রোক্ত|ঃ প্রাণপ্রিয়ে মম ॥ এবং সপ্তশতীসংখা শ্লোকা অষ্টৌ চ সপ্চতিঃ | 

শতানি, পঞ্চ দেবেশি তেষাং সপ্গশতাহতিঃ ॥ বিষুণমায়াদিতো ত্রাস্তিরপাস্তে 
ব্সানুতিত্রয়ম। চিতিরূপেণ দেয়ং তু মাভতীনা ত্রয়ং প্রিয়ে ॥ ইতি । এবং হোমা- 
শক্কৌ জয়ুক্ীমন্তেণেব হোঁম উক্তোহন্ত্। পৃূজ। ইতি দিক্ ॥ 

_ অধৈতৎস্তোত্রক্প পাঠে ডাঁমরকল্পোক্তো নবার্ণসম্পু্টীকরণপ্রম্বোগবিধিঃ | 

তন্ত্রীদৌ তত্থদ্ধার: । এ" বীজমাদীন্দসমানদীস্থিং ভীং স্ধ্াতেজোছ্যতিমদ্ধিতী- 

য়ম্। ক্রীৎ মূর্তবৈশ্বানরতৃলারূপৎ তৃতীয়মানভ্ঞান্বখায় চিন্তাম্॥ ১1 চা শুদ্ধ- 

জাম্মুনদকাস্তিতৃর্ধ্যং মু পঞ্চমং রক্ততরং প্রকল্প্যম্। ভাষঙ্মুগ্রার্তিহরং সলীলং 
লৈসপ্তমং কৃষ্ণতরং রিপুক্রম্॥ ২7 বি পাওুরং তষ্টমমাদিসিদ্ধং চ্চে ধূঅবর্ণং নবম 
ধিশীলম্। এং ্ রীৎ ক্লীং চামুণ্ডায়ৈ বিচ্চে ইতি নবাক্ষরেো মন্তঃ। নাঁতিমাজ্ে 
জলে সহশ্রজপাৎ কবিতাশক্তিঃ। অযুতজপাৎ রাজবদ্ধনসপ্টাদিভ্যো৷ মোক্ষঃ | 
অন্টিক্নবাক্ষরে মন্ত্রে মহালক্ীব্যবস্থিতা। তশ্মাৎ সসিদ্িঃ সর্বেষাৎ সর্বদিক্ষ 
প্রদীপকঃ॥ অতোহন্র সিদ্ধার্দিৰিচারে নান্তীতি জ্ঞাপিতম্। নবাক্ষরন্ত খষয়ো 
রহ্ষবিষুমহেশ্বরাঃ । ছন্দাংস্বান্তানি মুনিভিগায়ক্রাফিগন্থঈভঃ ॥  দেব্যং 

শ্রোক্তা মহাপূর্বা কালী লক্ষ্মীঃ সরন্বতী। নন্দাশাকল্তরীভীমাঃ শক্তয়স্চ মস্ত: 



নাগোজীভর্ট প্রঃ প্রয়োগাবিধিঃ | পঙ 

গ্মৃত: ৷ শ্যাজক্তদস্তিকাহ্রাত্রামধ্যো বীজসঞ্চয়; | অগ্নিবায়ূতডগন্তত্বং -.ফলং 

বেদজ্বয়োস্তবম্ ॥ . ভগঃ হ্ধ্যঃ | সব্াভীষ্টসিদ্ধ্যর্থক বিনিয়োগ উদ্দান্্তঃ। খহি- 

শ্ছচ্দোটদবতানি শিরোমুখহদি ন্তসেৎ ॥ শক্তিবীজানি শুনয্বোত্তত্বানি হযে 
পুনঃ | মন্ত্রাণাৎ পল্লবে। বাসে! মস্ত্াণাং প্রপবঃ শির; ॥ শির্ঃপক্গরসংবুক্কো মন্ত্র: 

কামহঘো! ভবেৎ। নমোহত্তঃ শাস্তিকে পুষ্টৌ প্রণিপাতে চ কীর্তিতঃ॥ বৎসা- 

কর্ষণহোমেষু স্বাহীস্তঃ সিছ্ধিদায়কঃ । যঙ্্রভঞ্চনকার্ধোযু আ্থঘোরভয়নাশনে 

বষতস্তঃ প্রকল্পযস্ক গ্রহবাঁধাবিনাশকঃ । উচ্চাটনে তু সম্প্রীপ্থে মন্ত্র: ফট্পঞ্জবা- 

শ্বিতঃ॥ এতে পঞন্নববাসসম্তত্তৎকশ্্রণি চণ্ডীপাঠেহপি গ্লোকাস্তাদৌ যোজ্াঃ। 

তথা_ ন্তাঁসহীনো! তবেন্মকো মৃতঃ স্ঠাচ্ছিরসা বিনা'। অপক্নবন্ত নগ্ন: ন্যাৎ সু: 

স্াদীসনং বিনা ॥ ওরুং বিন! বৃথা মন্ত্র: শ্রবাজাপত্ভ শূক্তকঃ ৷ নির্ববাসো ছুষ্ট- 
দত্ত: স্যাদন্তবীজদ্ক কীলিত:॥ ছষ্দত্ত; ুষ্টায় দত্ত ইত্যর্থ: | দেবচ্ছন্দর্ধিহীনো 
যঃস তু প্রোক্তো তুজজমঃ । মুকাদয়ো মন্ত্রা বঙ্জ্যাঃ |. বৈদিকে মন্ত্রে'ন 
পল্পবার্দিবিচার: | হ্রীং চণ্ডিকাদৈ ইত্যনেনাশ্ঠি মন্ন্ত চ যভঙ্গন্তাসে! ন বা ধীজা- 
স্বকসমন্তমন্েণ চ ষড়ঙ্গম্। হৃদয় নমঃ শিরিসে স্বাহা শিখায়ৈ -ব্ষটু কবচাদ 
হম্ নেত্রত্রয়ায় বৌষটু অত্ায্স ফঙ্ডিতি ক্রম: । অস্বং সর্ববদিক্ষ বোধাম । নব" 

বীন্জমন্ত্রান্তে চ্ডিকা ভৃপ্যতামিতিমন্ত্রেন তর্পণম্ ৷ এবং হোমাদিঘপহাম। লিখে- 
দষ্টাদলৎ পদ্ম কুস্কুমাগুরুচন্দনৈ; ৷ পদ্মমধ্যে লিখেচ্চক্রং ষটুকোণং চঙ্তিকা- 

ময়ম্॥ ষট্কোণচক্রমধাস্থমাদ্যৎ বীজত্রয়ং ভ্তসেৎ। তল্স যধ্যবীজে যহালন্্বীঃ 
তদ্দক্ষিণে মহাঁকালী বামে সরস্বতী পূর্ববাদিষটকোণেষু বীজাগ্ন্তানি বিস্তসেৎ। 
ইদং পৃজাযঙ্্র পদ্মাসনাদ্যন্ততমম আসনম্। তথা সগ্তশতীষ্গোকৈর্যাসঃ | 
ধর্তিনী শূলিনীত্যাঁদি পঠিত্বা শ্লৌকপঞ্চকম্। আদাং রুষ্ণতরং বীজং ধ্যাস্থা 

সর্ধাঙ্গকে হ্যসেৎ। আদামৈমিতি । শলেন পাহি নো দেবীতাদিঙ্সোকচতুঁ- 
ইউয়ম ॥ পঠিত্বা কর্যাসদুশং ছিতীরং সর্বতো ভ্তসেৎ। ছ্থিতীয়ং হীমিত্তি। 

সর্বস্বরূপ ইত্যাদি ক্গোকানাং পঞ্চকং পুন: | পঠিত্বা ক্ষটিকাভাসং তৃতীয় 
স্বতনৌ ন্যসেৎ ॥ তঁভীয়ং ক্রীমিতি। উদ্ষৈরেব গ্সোকৈরারৃতিদ্বযেন অড়ক্ষ- 

স্কাসোছপি ক্কচিহক্ত: | তত: যড়্ৃক্গং কুরধীত বিভকৈরূ্লবর্ণ কৈ: 1 একেনৈকেন 

বর্ণেন চতুর্ভিষুগিলেন চ। সমজ্তেন চ যত্রেণ কুর্্যাদজানি ফট, হ্ুধীঃ॥ ততঃ 

ক্চিৎ। এবং স্ভাসবিধিং কৃত্ব! ্িযুদ্বাং বিলোকয়ে । অর্ধ্যপান়্েং শ্রতিষ্ঠাপ্য 
পৃরয়েক্ছুতবারিলা ॥ গন্ধপুম্পাক্ষতাংস্তঙে বিষ্তন্ত নৃপনন্দন | ধ্যান্বা মনসি 
সর্বার্ধান, হন্তোৌ দস্বাভিমজয়েৎ | রক্ষার্থ। ত্য বর্তবা ক্রম সলতযুতা ই 
অর্ধোগকেন সংস্কার পৃক্জাজব্যদ্ত গিবৎ | 



৪৪ 'উতীততী। 

অথ মহাকাল্যাদিদেবতাত্রয়ধ্যানম্ম। খভগং চক্রগদেধূচান্পপরিঘান শুরা 
ক্ুশভীং শিরঃ-পাশান্ সন্দধতীং করৈস্থিনয়নাং সর্জান্সতৃষাভূতাহ। নীলাম্ম- 

ছরিযান্তপণদদশকাং সেবে হহাঁকালিকাং ঘামৌক্ছয়িতে হরো, কঘলজো' হস্মা 
যু টকটভহ্॥ ১। অক্ষম্রকৃপরশূ গদেবুক্ষুলিশং পদ্ম ধন্ছত কুণ্ডিকাং দণ্ড 
শক্ষিমসিঞ চক জলজং ঘণ্টাং তুরাভাজনমূ। শৃলং পাঁশুদর্শতন, চ দখতীদ, 
হস্তৈ২ প্ররালগ্রড়াং সেবে সৈরিভমর্দিনীমিহ মহালক্্রীং, সরোঁজস্থিতাম্' ২1 
ঘঃটমুশু্পহলানি শঙ্খমুলে চত্রং ধন্থং সায়কং হম্তাজৈদধেতীং ঘনাস্তবিলল- 
হটত্য-গুতুল্যপ্রা্মাম/। গৌরীদ্েহসমুস্ভবাং ত্রিজগভা মাধারত্ভৃতাং মহাপূর্ঘধামন্্ 
সরক্লতীমন্থৃতন্্াদিদৈত্যার্সিলীম ॥ ৩ ॥. ততঃ উক্তযন্ত্রে পঞ্গেপচারৈঃ 
পু্্যাঃ। এবং কত্বা জপেল্সক্রেচতুফং তদ্দপাংশত: ৷ পায়সান্গেন জুঙ্থয়াৎ পুজিতে 

ছেমবরেতাল॥ এতদেরাস্ত,পুরশ্চরণম্। মর্কগেয়পুরাপোক্তং নিভ্যং চণ্ঠীজ্ঞবং 

পঠে&,। গুঁদিভং মুলমন্রক্ত . জপেদাঞোতি" বাঞ্ছিতম্॥ শতমাদৌ, শতং চান্তে 

জেবা ষ$ নবার্ণকমু। চণ্ডীসঞ্চশতীমধ্যে সম্পুটোহুয়মুদাফতঠ॥ সকাটম£ সম্প্রটো। 

জাতের নিক্কামৈং : সম্প্টঃ কচিৎ সপ্তশত্যাশ্চরিত্রে তু. প্রথমে পঞ্পতৃঘূ্নিঃ ॥ 
ছন্দে! গ]র়ভ্রমুদিতং মহাঁকাঁলী তু দেরতা। বাম্বীজং পাবকস্তত্বং ধন্ার্থে 

বিনাযোজনয়্॥। মধ্যমে তু চরিত্রেহজ্ব মুনিবিষুরুদাহৃতঃ | উঞ্চিকি ছশেো। মহালক্ষ্মী- 
দবেরতী।- বীন্রমদ্রিজ। ॥ বায়ুন্তত্বং ধনপ্রাত্ো বিনিয়োগ উদাহৃতঃ ॥ উত্তরশ্য 

চতরেম্ত  ঝাষঃ শঙ্কর ঈরিত: | আসইউ.পুহেন্দো দেব্তাস্থা মহা পৃর্ববা সরন্বতী'। 

কামো ব1জং রবিস্তব্ং কামাধ্ত্যে বিনিযোক্জনমূ॥ কচিতু সম্পূর্ণস্তো্স্ত মাগ্ডেয় 
খাষহ। ব্রহ্থবিষুুজ্্। ঝষয়ঃ | মহাকাল্যাদয়স্তিত্রো দেবতাঃ। গায়ক্যািগন্ধু- 

ইলজন্দাংসি। এ হীং ক্রীং বীজানি । চামুশড। শক্তি | অগ্রিবামুন্ধ্যান্তব্ব|মি । 

.সাউসিক্যর্বং জপে বিনিয়োগ ইত্যুক্তম। এবং সংস্ৃত্য খষ্যাদীন্ ধ্াবস্থা 
শর্লোকমাগতঃ। সার্থং স্কত্বা পঠেচ্চতীন্তবং স্পষ্টপদাক্ষরম॥ সমাঞৌ তু 

এমহালক্ষীং দেবীং ধ্যাত্বা ঝড়ঙ্জকম্। জপেদষ্টশতং মূলং দেধতায়ৈ নিবেদভয়ৎ 
আনদাবস্তে, অষ্টঈশতং জপঃ | আঙ্জিসস্ত সিতে পক্ষে আরত্যাপ্ি ভিথিং আুধীঃ। 
অষ্মান্ত+ জপে্ক্ষ₹ দশ্াংশং হো মমাভনের্জিতি ॥ 

অথ এতচগীবিধি:। শস্করর্ক তবান্ত। বা প্রাসাদনিকটে শুভঙ।. মণ্ডণং 

সারক্রেক্যাড. কুর্ঘযাথ সধ্বজতেতারণস& তজ্ কুণুৎ প্রকুবরীভ শ্রভীচ্যাং মধ্যতোঙ্থপি' 

ফ।.। অ্াক্ষনিত্যক্রিঘাং, কত! বৃ্ধাজ্দশ -কাড়রাল। জিতেভ্রিযাদা-লয়াড়াযাস্ 

সরিরান্তভ্যরা(দিন: 8, ঝাড়ঝ রা ন্াপঞ্চভিং-সগত্তির্ধাপি মটৈকাক্ষপতি- 
গখা। অদীর্ঘদিবসৈ: ক্ষিপ্রং বিদধ্যাচ্চতিরা ফখক্। অবুগ্জান্যপৈতদ কার্য 



মাগোজীতট্পগ ভ্য়োগ বিধি । 8৫. 

শতারত্ং গুসিদ্ধছছে।। ভ্রিপকসপ্তমধভির্দিনৈঃ পক্ষে বা পুনঃ ॥ দেবীমাহাগাঃ- 

পাঠংতু বুগ্ৈবিপ্রৈ: কতং' তু যৎ। নিক্ষলঞ্চ ভবেৎ সর্বভূতিনীশমবাগ্র-যা॥ . 

ইতি বচনব্্রং বেগভতঙনায়া' পঠ্যতে, : তত নিশ্মুলেঘ্। অউযী নবী 

পৃথিখাক। খা শতাবৃত্তিসমান্তির্ভবতি তথা! আরম্ভ: কর্তব্য ইতি সান্রারিফা। 

বাৎপন্াংস্চর্তিকাপাঠরতান্ শজ্জীদয়া বতঃ | মধূপর্কবিধানেন হবর্ণবটরা্দিদা নত । 

জপার্ধমাসনং মালীং দদশা্ডেত্যোইপি ভোজননম্। তে হবিধ্যানমন্থত্ো হপ্রীর্ঘ- 

গভগ্ানসাঃ ॥ তৃমৌ শয়ানাঃ প্রতোকং জপেয়ূশ্চণ্ডিকান্তবম্। মার্কতেযপুরালোক্কং 

দশরুত্থঃ সচেতসঃ॥ নবার্ণং চণ্ডিকামন্ত্রর জপেুশ্চাযুতং পৃথক্ ॥ সম্পৃটী করি 

জপাদিতি শেষ | প্রত্যেকং ব্রান্মণৈই অধুতজগঃ *কার্ধাঃ ৷ জপমানঃ পৃজনাঙ্চ 

কন্সখনাৎ দশক্কং শুভম | ছ্িবর্ধাদ্যা দশাববাস্তাঃ কুমারীঃ পরিপৃজয়েৎ ॥ এফান্ধাখিত 

শ্রীত্াভাবো' রুদ্রীন্ধা তু বিবর্জিতা ॥ তাসাং ক্রুষেশ-নামাসি_ কুমারী ১ জিমুদ্থিং 

কল্যাপী ৩ রোহিণী ৪ কালিকা ৫ চগ্ডিকা ৬ শীস্তবী ৭ ছুর্গা ৮ সুভন্্রা ৯ এতৈরো 

নামযস্ত্ৈম্তাসাং পূজা । তত্র হীনাধিকাঙ্গী-ব্রণবুক্তা-অদ্ধকাঁকাপা“কুরপা-কেছ্গ্না4 

রোমনতুপেছা-দাসিজা-রোগিণ্যঃ ইত্যেবমাদ্যা বর্জাগঃ। বিশ্রা সর্েউসসি 

ঘশসে ক্ষত্রিয়োভবাম। বৈগ্তজাং ধনলাভায় পুন্রাপ্তে শৃদ্রজাং যজেদিতি। গর্থ* 

পুষ্পধূপদীপতক্ষ্যাভোউজার্থাশক্তি বন্মাভরণৈশ্চ পুঁজিতা। বেদ্যাং বিরিকে 

বক্ষো সর্বতোভদ্রমণ্ডলে । ঘটং সংস্থাপা বিধিবত্তত্রাবাহাচ্চয়েক্ছিবাম্)।। আগে 

কণ্তকাশ্চাপি পুজয়েদ্ ব্রাহ্মণানপি । উপচারৈস্ক বিবিধৈর্মবার্ণাব়ৈরপি? 

তত:। ওক্কারঃ প্রথম লীঠং পূর্ণপীঠমতঃ পরম্। ভৃতীয়ং কামপীঠঞচ পৃ য়ে 

সন্গ্রদান়্ত: ॥ আগ্নেষ্যাদিচতুর্দিক্ষু পৃজ্যং দেবীচতুষ্টয়ম। জয়। চ বিজয়া টব 

জগন্তী, চাপরাজিতা । পূর্বেধাক্রযন্তে পূর্বকোণে সরম্বতী ক্রন্মা, শ্রীদহিতেঃ 

' বিষর্মেঞ্চতে, উময়। শিবো বায়ব্যে, ষট কোণচক্রমধাস্থমব্যবীজে মহা পক্ষী" 

মহাঁকালী মহাসরশ্বতী, তদ্দক্ষিণবামক্নোঃ উদক্ লিংহে দক্ষিণে মহিষ ব্- 

কোণেষু, নন্মজারক্রদন্তিকাশা কম্তরীহুগীতী মাত্রা ময়, সমধিক লাাঙাধাঈণা? 

্তাকাদ্যাশ্চগাসাং নামমন্্, পুজাদৌ। তার: প্রশব: | অস্টপড্রেযুং আঙ্থাদী 

মাহেস্বী বৈষবী বারাহী নারসিংহী খর চাদুওা উক্তরীত্যা নামই পৃজটা। 

হতো বিফুজাকাদি-চিত্যন্তাজয়োবিংশতিদেরকীঃ প্রাগাদিকিমেণ ধেপিইধু 

পুজ্যাঃ। ততো বিস্টৃমায়ার)1:। কচিঝু 'এবম্ বিষ্ুকমার। ১ চেতনা ২ বুদ্ধি? ৬ 

নিজঞ-৪ জু ছাড়া ৬ শকিএ ৭ স্বাতী ৮ ক্ষান্ত: ৯ জাটিত-১০ লজ ১১. পা; 

১২ জা" ১০ কারও ১৯ গনী ১৫. হাতি ১৬৮ বৃতিও ১৭ স্তি: 
১৮ জয়ং ১৯টি 

২৯ আঃ, ২১ আতা ২২ ভ্রান্তি: ২৩ .'তঙ্জপাস্য়োবিংশ তিক্ত |... তাল ৮ 



৪৬ জীজীচণ্তী। 
সম্পু্যমাধারাদিচতৃষ্টয়ম | আধ|রং কম্থপেষৌ চ চতুর্থী পৃথিবী নুপ॥ গৃহ- 

কোপেষু। গণেশঃ ক্ষেন্রপ।লো বটুকো ঘোগিন্ত ইক্াদ্যাশ্চেতি । এরং চতুদিনং 
কক্স! পঞ্চমে হোমমাঁচরেৎ | তত্র প্রথমেহহ্ি একারৃত্িঃ দ্বিতীয়ে ছে তৃতীয়ে 

ভিশরঃচতুর্থে চতুরঃ | প্রতিত্রা্ষণং হৌমন্রব্যাণি। পায়সাইৈক্িমধ্বৈক্দরক্ষা- 

রস্তাফলাদ্দিতভিঃ | মাতুলিলৈরিক্ষথত্তৈর্মারিকেলৈঃ পুরঃস্থিতৈঃ 1 জাতীফঞগ'রাম্ত্র- 
ফলৈরন্টৈর্মধুরবনস্তভিরিতি ৷ সপ্তশত্া। দশা বৃত্ত প্রতিমন্জং হতং চরেৎ । অযুত 
নবার্পেন স্থাপিতেহগ্রৌ বিধানতঃ ॥ কত্বাবরণং দেষানাং হোমং তক্গামমন্থতঃ | 
কু্ব! পূর্ণানুতিং সম্যক দেবতাগ্রী বিস্জ্য চ॥ অভিষিঞ্েচ্চ যষ্টারং বিশ্রৌঘঃ 

কলশোদকৈঃ। নি সুবর্ণঘথবা প্রত্যেকং দক্ষিণাং দিশেৎ ॥ ভোজয়েচ্চ শতং 
বিশ্রান তক্ষ্যতোজ্যোঃ পৃথশ্থিধৈঃ | তেভ্যোহিপি দক্ষিপাং দব্বা গৃহীয়াদাশিষস্ততঃ | 

এবং কৃতে জগদ্বশ্থাৎ সর্ববে নশ্স্ত্যপদ্রবা ইতি । কুধ্যাদেবং বিশুদ্ধাত্বা চণ্ডী 

সাহমরকে বিধিম। বিদ্যাবতঃ সদাচারান্ ত্রাঙ্ষণান বৃণুয়াচ্ছতম্। প্রত্যেকং 

চর্তিকাপাঠান্ বিদধ্যন্তে দ্রিশীমতাৎ্ ॥ অযুতং প্রজপেয়ুন্তে প্রত্যেকং নবব্ণকম্। 

পূর্বেষাক্তীং কন্তকা: পৃজ্যা: পূর্ব: শতং শুভাঃ ॥ বেদাহমেবং সম্পাদ্্য হোমং 

কুযু্ং প্রযত্বতঃ ৷ সপ্তশত্যাঃ শতারৃত্তা! প্রতিমন্ত্রং বিবানত? ॥ লক্ষসংখাৎ নবাণেন 

পূর্বোৈভ্রব্সধয়ৈঃ ৷ হোতৃভ্যো দক্ষিণ।€ লতা পুব্বোক্তান ভোজয়েদ্িজান ॥ 

সহশ্রসম্মিতান্ সাধুন্ দেব্যারাধনতৎ্পরান্ | এবং সহম্সংখ্যাকে রূতে চণ্তী- 

বিষৌ নৃণাম। সিধ্যত্যভীপ্নিতং সব্বং ছুঃখোঘশ্ত বিনশ্যাতি ॥ মারীহৃর্ভিক্ষ- 

রোগাদ্যা নশ্থস্তি বাসনোচ্চয়াঃ । এতদ্দশগুণো। বিধিরঘুতং প্রজপেযুস্তে ইতি । 
ষন্ঠাঃ প্রভাবমতুলং শ্নোকমৃত্কী কৃতাঁঞ্জলি। দদ্বাদেগ।মিথুনান্তষ্টীবাচাধ্যায় 
ক্থভক্কিমান্ ॥ চতূর্বিশতিসংখাটক্ঠেমগদীণকৈঃ সহ | এটককং দশবিপ্রেভ্যো 

দদ্্যাদ্গৌমিথুনং সমম্॥ নিক্ষত্রয়সমাধুক্তং বস্ত্রলঙ্ারতৃষিতমিতি ৷ যদ্যৎকার্ধাং 

সমুদ্দিষ্ঠ ক্রিয়ভে শতচগ্ডকা। তত্তত্বস্ত মহালম্ত্রী;: সত্যযাশু প্রষচ্ছতি 
কচিক্রৎত্রধামলে ইত্যুক্ষী দ্রব্যাস্তরাণ্যপি হোমে উক্তীনি ৷ তত্র প্রধানহোম: 

ক্জাত্িমধৃ্তৃত . উত্তম: | - প্রধানদরব্যমুদ্দিষ্ঠং পায়সান্নং তিলান্তথা 1, যবৈর। 
ীঁফলৈদিটর্যে্নানীরিধফলৈভ্তথ। ৷ .কিংশ্ুটক: সধপত্বগৃতিদ তৈদূ ববাসুরৈস্তথা ॥ 
করবীনৈ রক্তপুট্পৈ রক্তোৎপলসিতৈরপি । রক্তচন্দনখটগুস্চ গুগৃগুলৈশ্চ মনো- 

হবৈরিতি । অথ ব্রক্ষাগুপুক্বীণনাস্বা প্রত্যধ্যায়ং শ্সোকসংখ্যা৷ ক্কচিছুক্তা | তন্ধাদ্য- 

চরিতাধ্যায়ে্জোকৈকাষীতিরত্রম! । অথ মধ্যচরিহে তু অশ্টশ্বেকগুসংখ্যকাঃ । 
মামা ম্মশ্তুঃসগ্ডচতুর্রদখবেদকাঃ । অধোত্তমচরিজ্বে তু যতগ্রিশ্জোকভাগিতেি | 
তপ্্রীয়োমাধ্যায়বতী, গীতা সপ্তপতী 'স্বৃক্ক।! তথা কবচাগলাকীলকা নীক্পি 



নাপোজীভটীশ্থঃ প্রসব গবিখিঃ । 2৭ 

স্্রোকসংখ্যা উক্তীঃ। আ্ীবজ্জকবচন্তাপি ত্রিপঞ্চাশৎক্ে কশালিতা । অর্গলা- 

বীলকে গ্লোকা ছ্থাষ্টাবিংশতিসংখ্যকা; | অথো রহস্থত্রয়ন্য হয়োহ্ধ্যা ় ামন্প্রব। 

ইতি চ। ভন্ত্ব কবচত্তয চাঙা দেবতা । ব্রন্ধা খবিঃ। অন্ষ্টপ ছন্দ: | অজন্তন্ত। 

দেষাঃ | সীয়ুধা মীতরে। বীজম্। দিখদ্ধদেবতীস্তত্বম্। অর্গলারাঃ বিষুুষ্টপ, 

ছলঠ। নবার্ধে যন্রঃ শক্তিই যন্তোদিতা দেষ্যো বীজহ্। সগ্তশতীমন্তসন্বম্। 

কবচস্তা শিব খষিঃ ইতরদর্গলীবৎ । তথা প্রথমচরিতস্য বর্ধা খষিঃ | অস্থষ্, 

তম: | অতাঁকালী দেবতা । নন্দ একি: | রক্তদন্তিকা বীজম্। অগ্নিস্তত্বম্। 

পীষ্টিকে বিনিয্বোগহ । মধামচরিজ্ন্তা বিফ পাষিত | মতাশক্ীদেরিতা। শীকস্তরী 

শক্তি; | ছূর্গা বীজম। উঞ্জিক্ ছন্দ; | বায়ত্তত্থম। ঈপ্লিতপ্রাপ্ধার্থে জপে 

বিনিয়োগ: | উত্তরচরিজরন্থ শিব ঝষিঃ। মহাসরম্বতী দেবতা। অন্ধুষ্ট,ব- 

জগতো ছন্দসী । ভীমা শক্তিঃ । ভ্রামরী বীজম্। ন্ুধ্যস্তত্বম। উচ্চাটনাদো 

বিশেষাতো বিনিয়োগ ইতি। ভর্ভু কাঁতায়নীতক্ক্রোক্র মন্তরবিভাগেন বিরোধাৎ 

নিষ্মলমিতি ধোয়ম্। ইতি ত্রীমদপান্যায়োপনামকশিবভট্র সবত-সতীগর্ভজ- 

নাগোক্ীভট্টকতে মার্কশেয়পুরাণস্তর্গতসপ্তশত্যাথাচ গীস্তোত্রন্ত ব্যাখ্যানে চণ্ডী- 

ম্মাজজপ্রয়োগবিধিঃ সমাপ্তঃ | 

ইতোবমাঁদয়ঃ প্রয়োগবিধয়ঃ সমাপ্টাহ ॥ 

সপ্তশতীমন্ত্র-বিভাগ । 
চে 

সপ্তরশত এস নাপ বলিয়া “দরবী নাভ] কা অর্থ(ৎ চগ্ার নামান্তর সপ্তনতী । 

সপ্তশত স্ৌক চণ্ভীতে আছে এক্সপ ধারণা অনেকের আছে বটে, তাহা কিন্ত 

ঠিক নহে। কাত্যান্নীতঙ্কে দেবীমাহাত্্যের সেই যে সপ্
তশত মঙ্ত্ উদ্ধৃত হই- 

ফাঁছে তাহা, এবং কত শ্লোক আছে তাহাও বিবৃত হইতেছে । 

সমগ্র দেবীমাহাক্খ্যে ৫৭৮ ক্পোক আছে, তাহাই সগ্তভশত মনে বিভক্ত; 

একৈক মন্র ছারা হোম করিবার বিধি আছে। প্রথম অধ্যায় মাকে 

উবাচ এক মঞ্ত, সাবর্িঃ স্থধ্যতনয় ইত্যাদি সপ্তদশ মন্ত্র এবং একটী অর্ধ ফ্লোকে 

একটা মন্ত্র, এই হইল উনবিংশতি মন্ত্র; এই অর্ধ শ্লোক প্রত্থ্াবাচ স তং বৈশ্থঃ 

প্রশ্রয়াবনতে৷ নৃপম্ণ এইবূপ অনেকে বলেন, পরদ্ধ কৌ
ন কোন প্রাচীন টীকাকার 

--সোহচিন্তয়তদী! তঙজ মমন্তাকষ্টচেতন: এই অর্থ ক্নলোককেই একটী মহ বলিয়া- 
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ছেন। বিল্ঞ উবাচ ২০ । সমাধির্াম ইতাদি অন্ধ শ্লোক ২১। তৎপরে ৩টী 

পূর্ণ টাক ২২।২৩।২৪। ( মতান্তরে সমাধির্নাম হইতে ওটী পর্ণ ক্লৌক ২১1২২।২৩। 

ভৎপচর পকিন্ন.উত্যাদি অদ্ধ ২৪) কথত্তে ইত্যাদি ক্লোক্তান্ধ ২৫ । রাজোবাচ ২৬। 

টনি ইত্যাদি এক খেকে ২৭২৮1 বেক্ঠ উবাচ ২৯। এবফেনছ্ ৩০। কিং 

করি ৩১। ৭: অন্য ইত্যাঙি পূর্ণ তিন ক্পোক -স২1৩৩৩৪1 ঘার্কগেয় উন 

১৫7 স্ততন্তৌ-অর্্ধ জকি ৩৬ । পূর্ণ কোক ৩৭। উপবিত্টী--আর্দ (জা ১৩৮ 
( ন্তাস্তরে ততন্তৌ- অন্ধ ৩৬। সমাঁধিং__অর্ধ ৩৭। কৃত্বা ভূ--পুর্ণ ৩৮) রাজো- 

বাঁচি ৩৯। তগবন-_ রথ ৪*। পূর্ণ শ্লোক ৪-:95 1 মমান্ক অর্ধ ৪৫1 ( অতাস্তরে 

দুখায়_দর্ধ ৪১ | পর্ণ ১২৪৫ ) খষিরুবাচ ৪৬। জ্ঞানমন্তি-_আন্ধ ৪৭। পর্ণ 

৪৮--৫৭। (মতান্তরে পুর্ণ ৪৭--৬ | সা বিদা--অদ্ধ ৫৭1) সংসার-_অর্ 

৫৮ | রাজোবাচ ৫৯ | ভগবন--অর্দ ৬৭ 1 পূণ ৬১1 ( মতান্তরে পণ ৬*। 

ঘৎ--অ্ধ ৮১ । ) তৎ--অর্ধ ৬২। খধিরুবাচ ৬৩। নিত্যেব--অদ্ধ ৬৪ । 

পূণ ৬৫--৭০ | নিদ্রাং_অদ্ধ ৭১। ( মতান্তরে তথাপি অর্ধ ৬৫। পূর্ণ 

৬৬--৭১।) ব্রন্মোবাচ ৭২। ত্বং অর্ধ ৭৩। পুর্ণ ৭৪৮৩ । ( মতান্তরে তব 

ইত্যাদি পুর্ণ ৭৩৮৫ । প্রবোধহ আর্ধ ৮৬ ) বোধশ্চ ৮৭। খষিরুবাচ ৮৮1 এবং 

অর্ধ ৮৯। পুর্ণ ৯০--৯৪ | ( মতাপ্তরে এবং হইতে বিত্ৃঃ পধ্যন্ত পূর্ণ ৮৯--৯৩। 

তাবপি অর্ধ ৯৪ 1) উক্তবস্তে। অর্ধ ৯৫1 ভগবান্ুবাচ ৯৬। ভবেতাম্ অদ্ধ 

৯৭ কিমন্তেন অর্ধ ৯৮1 পাষিরুবাচ ৯৯। বাঁঞ্চতাভ্যাম্ অর্ধ ১০০ । পুর্ণ 

১০১ । ("মতান্তরে পুর্ণ ১০০ ) আবাং অগ্ধ ১০১ । ঝধিরুবাঁচ ১০২ । পুর্ণ ১০৩।১০৪। 

শ্নোকসংখ্যা ৭৮। 

দ্বিতীয় অধ্যায় । গ্ষিরুবাচ ১। পুর্ণ ২৯ | ক্লোকসংখ্যা ৬৮। 

তৃতীয় অধ্যায় । খধিরুবাচ ১। নিহন্তমাঁনং_মুখরাগাকুলাক্ষরম্ পূর্ণ 

২৩৬ । দেবুযুবাচি ৩৭। গর্জ পুর্ণ ৩৮। খষিক্কবাচ ৩৯। পুর্ণ ৪০৪৪ 

জ্োোকসংখাা ৪১ । 

চতুর্থ অধ্যায় । খাষিক্বাচ ১। শক্রাদয়ঃ পূর্ণ ২২৭ ঝধিরুবাচ ২৮। 

পূর্থ ২৯৩৯ দেযুযুতধীচ ৩১ । জিয়ভাম্ অর্ধ ও২। দেবা কভু: ৩৩। ভগবত্যা অর্ধ 

ও 1 পূর্ণ ৩৫__-৩৭ | ( মতান্তরে তগবতা-স্পুণ ৩৪---৩৬ | রৃদ্ধয়ে অদ্ধী ৩৭) 

খাঘিক্বান্চ ৩৮ 1 পূর্ণ ৩৯--৪২ | ফ্লোফলংখ্যা ৩৬৪ 

পঞ্চম অধ্যাত্ব । খধিক্ষবাচ ১। পুর্ণ ২--৭ 1 দেবা উচু ৮ | লমে। দেক্যে পূর্ণ 
৯--১৩। থা দেবী ইত্যাদি একবিংশতি ক্ষেরেকের প্রতি ক্সোতক ৩ মন্ত্র 
১৪--৬ 1 ইজিয়াশাং পূর্ণ ৭৭ । চিতি একজনক্ষে ৭৮৮-৮০৭ পুর্ধ ৮১৮২ | 



সপ্তুশতী-মন্ত্রবিভাগ | 4৯৯ 

খষিরুবাঁচ ৮৩। পূর্ণ ৮৪--১০০ | খধষিকবাঁচ ১০১ । পুর্ণ ১০২--১০৪ | দুত উবচি 
১০৫। পূর্ণ ১০৬--১১৪। খধিকরবাচ ১১৫ । পূর্ণ ১১৬। দ্েব্যুবাচি ১১৭। পুর্ণ 

১১৮--১২১। দূত উবাচ ১২২। পূর্ণ ১২৩--১২৬ | দেব্যুবাঁচ ১২৭। পূর্ণ 
১২৮১২৯। শ্লোকসংখ্যা ৭৬ । 

ষষ্ট অধ্যায় । খধিরুবাচ ১। ইত্যাকর্ণা পূর্ণ ২--৫। খধিক্কবাচ ৬। পুর্ণ 

৭_৯। দেব্যুবাঁচ ১০ । পৃর্ণ ১১ খধিকুবাচ ১২1 পুর্ণ ১৩২৪ । শ্লোক- 

সংখা ২০ । 

সপ্তম অধ্যায় । খধিরুবাঁচ ১। পুর্ণ ২7২৪ । খিরুধাচ ২৫। পুর্ণ ২৬।২৭ 

শ্লোকসংখ্যা ২৫ । 

অষ্টম অধায়। খধিরুবাঁচ ১। পূর্ণ ২--৬৯। তেষাং অর্ধ ৬৩1 ( মতাস্তরে 

মুখেন কালী অর্ধ, অপর পণ ) শ্লোকসংখ্যা ৬১৪০ | 

নবম অধ্য।ম। সাজোঁবাচ ১1 পণ ২৩। খধিরুবাচ ৪1 পূর্ণ ৫--৪১। 

ক্পোকসংখা। ৩৯। 
দশম অধ্যায় । খযিরুবাঁচ ১। পূর্ণ ২।৩। দেবুযুবাচ ৪ । পূর্ণ ৫1৬ | দেব্যু- 

বাচ ৭। পূর্ণ ৮। খষিক্ুবাঁচ ৯। পূর্ণ ১০--৩১ | জজ্জলুঃ অর্ধ ৩২1 ( মতাস্তরে 

ভঞজাপি সাঁ_অর্দ, অপর সমস্তই পূর্ণ) শ্লোকসংখ্যা ২৭॥* | 

একাদশ অধ্যায়। খধিরুবাচ ১। পুর্ণ ২৩৫ 1 দেব্যুবাচ ৩৬। পূর্ণ ৩৭। 

দেবা উচুঃ ৩৮। পূর্ণ ৩৯ । দেবাবাচ ৪*। অনস্তর পূর্ণ চতুর্দশ এবং অর্ধ এক 

মোট পঞ্চদশ, সুতরাং ৪১--৫৫ | অর্ধ শ্লোক “ছুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাছ 

ভবিষ্যতি” । মতাস্তরে 'শাকম্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাল্ঠাম্যহং তুবি' । ল্লোক- 

সংখ্যা ৫০॥* | 

ছাদশ অধ্যায় । দেব্যুবাচ ১1 পুণ অষ্টাবিংশতি এবং অর্ধ এক» মোট 

উনত্রিংশৎ, সুতরাং ২--৩০ | এই অর্ধ দ্রাদেব পলায়স্তে ন্মরতশ্চরিতং মম 

ইহা এক মত, অন্ত মত এই যে “সর্ববং মমৈতক্লাহান্ব্যৎ মম সঙ্গিধিকারকম্” এই 
অদ্ধই জানিবে। খধিরুবাঁচ ৩১। পূর্ণ ৯ এবং অর্দ ১ মোট ১০, সুতরাং 
৩২--৪১। অর্ধ শ্লোক “দদাতি বিত্বং পুত্াৎশ্চ' এই শেষাংশ ইহা এক মত, 
মতান্তরে “নিশুস্তে চ মহাবীধ্যে শেষাঃ পাতালমাযধুঃ ৮” শ্লোকসংখ্যা ৩৮। 

তয়োদশ অধ্যায় । খধিরুবাচ ১। এতত্তে ইত্যাদি সার্ধক্সো কম্ত্রয় ২--৫। 

আরাধিতা এই অর্ধ এক মন্ত্র, মতীস্তরে “বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে' এই অর্ধ এক 

মন্ত্র! মার্কগেয় উবাচ ৬। ইতি তন্য-_অর্দ ৭1 পূর্ণ ৮১২1 পুরিতুষ্ট 

অগ্ধ ১৩। ( মতীত্তরে ইতি তশ্ত হইতে পূর্ণ ১২। এবং শেষের ছুই শ্নোকের ছুই 
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বার করিয়া পাঠ, সুতরাং 9 মন্ত্র অবশিষ্ট সমান অতএব মোট ২৯)। দেববাচ 
১৪। পুর্ণ ১৫। মার্কগেয় উবাচ ১৬। পুর্ণ ১৭।১৮। দেব্যুবাচ ১৯! স্বললৈঃ__ 
হইতে ভবিষ্যতি পথ্ধান্ত তিন পূর্ণ লোকের অর্দ হিসাঁবে ৬ অস্ত্,সুততরাং ২০_-২৫। 
মার্কপ্ডেয় উবাচ ২৬ । পূর্ণ ছুই শ্লোক ৩ মন্ত্র, কেননা শেষ শ্রোক এবং দেবা 
ইতাজি ছুইবার পাঠা, স্বতরাঁং ২৭-- ২৯ | হ্লোকসংখা ১৭|০ | 

১৯০. রর রজ 

দেবীমাহাত্ব্যে দেবীভাষাম্। 

(| প্রধ্ময। 

জড়ং চিন্মঠঘৎ বা চিদচিছ্ভয়ৎ*বা তদ্দিতরৎ 

কিমপোকৎ তাদ্বতাবিরতিবিবাদৈ? শগৃতিবিদাম | 

অশিণেয়ৎ তত্বৎ প্রসভহ্গতচিত্তৎ তন্তুভৃত্তাৎ 

মহামায়াসংজ্ঞৎ ভবনভয়ভঙ্গং বিজয়তে ॥ 

গৌতমান্বয়জাতেন শ্রীপঞ্চাননশশণ। ৷ 
তর্করত্বেন যত্বেন দেবীভাষাৎ বিতনাতে ॥ 

আবিভুয়ি স্বয়ং স্বপ্পে যা মাৎ শাস্তার্থমন্বশাহ | 

সা কালী প্রীয়তামেতক্স কালাপনলীলয়! ॥ 

বম্মণো £ুমোক্ষহেতুত্বং বচ্ধহেতুত্বং বেতি বিপ্রতিপন্ভিঃ £ কথামিতি চেং 
হয়োরেব প্রীপ্ডেঃ, ন চৈতদ্বয়মেকত্র সম্ভবতি, বিরোধৎ, শীতোক্কস্পর্শবৎ, কুতঃ 

পুনরসৌ ছয়োঃ প্রীপ্তিঃ? করতিস্মৃতিভাঃ ; তথাঁহি--“অপাম সোমমস্তা 
অতৃমে”্ত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ। “কম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়:” ইত্যাদ্যাং 
স্মৃতয়শ্চ কন্রণো মোক্ষহেতুত্ব ক্রুবতে । “ন কন্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন 

ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরি”তি “বন্মণা মৃতুমুষয়ো নিষেছ্রিপ্ত্যাদবাঃ 

শ্রুতয়ং, “কম্মাণ্য্থা মহান্ দোঁষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্থিতিঃ | তদ্বশাঁদেব 

সর্ব্বেষোৎ সর্বদেহসমুদ্তবঃ ॥” ইত্যাদ্যাঃ স্মৃতয়শ্চ বদ্ধহেতুত্বমিতি। নন্থ 
ভবেদেবং যদি কন্মণৌো ভেদে! ন ম্যাৎ, নহাত্র তথা, সোমযাগাদিরূপং 

মহৎ কম্ম অক্ষয্যস্বর্গলক্ষণং মোক্ষমাঁধত্তে “অপাম সোমমিশতি শ্রুতেঃ, শ্বেন- 

যাগাদিরূপম্লস্ত কর্ম বদ্ধং “ন কন্মণেত্যাদি ক্রুতেঃ। ন চৈবং বাভিচাঁরঃ : 



দেবীমাহাজ্যে দেব(ভাষ্যম্। &১ 

"তরৃভি শোকমাক্মবিদি”ত্যাদিশ্রুতেজ্ঞনস্তাপি মোঁক্ষহেতুত্বাৎ কার্যগত- 
টৈজাতোন, কাধ্যতাবচ্ছেদকসক্কোচেন বা তদ্বারণা্দিতি । যদ্বা বিদ্যাপদার্থ- 

তত্বজ্ঞানাবিদ্যাপদার্থ-কম্মণোর্নিলিতয়োর্সোক্ষহেতৃতা প্রতিপাদনপরায়াবিদ্যাঞ্চী- 

বিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং স হ। অবিদায়া! মৃত্যু তীত্ব্ণ বিদায়াম্ৃতমশখ্ংতে” 

ইত্যাদিক্রতে:, “উভাভ্যামপি পক্ষীভ্যাৎ যথা খে পক্ষিণাঁং গতিঃ । তথৈব জান" 

কশ্বভাং প্রাপাতে ব্রহ্গ শাশ্বতমি”ত্যাদিম্মৃতেশ্চ জ্ঞানসহকৃতকক্ষণো মোক্ষঃ 

তদিতরন্মাু বদ্ধ ইতি ভেদোপপন্ভেঃ ইতি চেন্র-“তদ্যথেহ কম্মচিতো লোক: 
ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যচিভো লোক ক্ষায়তে” ১ আদিঙ্তে; | “চত্রিবিদ্যা 
মাং (সামপাত পৃভপাঁপাহ যজ্ৈরিষ্ী ম্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে। তে পুণ্যমাসাদা 
স্বরেজ্দুলোকমখ্খন্টি দিবাঁন দিবি দেবভোগান্॥ তে ত” ভুক্কা শ্বর্গলোৌকং 

বিশালং ক্ষীণে পুণে মক্তালোকং বিশস্তী"ত্যাদিস্মৃতেশ্চ সোমযাগাদিরূপকক্ষণো- 
হপি কশ্মান্তরসাধারণক্ষম্িফলকত্বাবিশেষেণ মোক্ষানাধারকত্বাৎৎ নহ্হেকান্তেনা- 

ক্ষয়ত্বং ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বলক্ষণমুৎপা দ্যভাবস্থ স্বগশ্য সম্ভবতি । ন চৈব“ঘপাম 
সোমমমতা অভূমে”তি ঙ্রতেরসক্গতিরিতি বাচ্যংঃচিরভরস্থৈধ্যশ্ৈবামুতত্বব্পতয়াত্র 

বিবক্ষিতত্বাৎন তু ধবংসাপ্রতিযে গিত্লক্ষণস্থা,ন চ মোক্ষস্তথাব্ধিমমৃতত্বং ভবিতু- 
মহতি পুনরাবর্তনপ্রসঙ্গাৎমুক্তন্ত তু তদসম্ভবাৎ "ন স পুনরাবর্তত"ইত্যাদি শ্রুতেঃ, 

“যগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরম মমেতাদিস্মৃতেশ্চ । ঘচ্চ জ্বানসহরুতং কন 

“মাক্ষহেতৃরিতুযুক্তত, তত্র পুচ্ছাতে কিমিদং সহকৃতত্বং নাম কাঁলদেশাভ্যাং সহ- 

রত্তিত্বং কালমাত্র।দ্েেশমাত্রাদ্বা ? নাদ্যঃ£--বাঘাতাৎ, আত্মর্ত্তেঃ অন্তঃকরণ- 

রত্তেবণজ্ঞান্ত দেহরৃত্ডেঃ কম্মণশ্চ একম্মিন আঁষ্মনি অন্তঃকরণরূপে দেহবূপে বা 

দেশে বৃত্তিত্ববাঘাতঞ সগদ্ধভেদমাদায় :পরীহারসম্ভবেহপি কর্বমূলমিথ্যাজ্ঞানন্থয 

জ্ঞানশব্ববাচাতত্বজ্ঞানবাধ্যত্থেন তত্রজ্ঞানকালে মিথাভ্ঞানাঁসত্বাৎ তন্মুলক কর্মণ- 

স্তদানীমে কত্ররৃত্তিত্ববা।ঘা তপ্ত ছুম্পরিহরত্বৎ | শঙ্কু মিথ্য্জ্রানং কম্মমূলমিতি কথ- 

মুচাতে 2 শয়তাম্-কম্ম তাবৎ প্রযত্রজন্তং, প্রযত্বশ্চ রাগদ্েষাভ্যাং জন্যতে, 

নাগছ্ধেষে। দেহাদাবাক্সত্বার্দা।রৌপলক্ষণমিথয।জ্ঞানেন-ইতোবংক্রমেণ মিথা- 

জ্ঞান্ং কম্মমূলং ভবতীতি, অতএব “ছুখেজন্পপ্ররৃত্তিদৌষযিধাজ্ঞানানামুত্তরো- 

ত্ররাপায়ে তদনস্তরাপায়াদপবর্গ” ইতি স্তায়ন্থত্রে মিথাঁজ্ঞানীপাঁয়াদ্রাগছেষলক্ষণ- 

দোষাপায়ন্তদপায়াৎ প্ররৃত্তিসংজ্ঞস্ত কশ্মণোহুপাঁয় ইত্যাদিকমুক্তম্। তক্মাজ- 

জ্ঞানকম্ত্রণোরেকদৈকক্রবৃত্তিত্বং ব্যাহতম্। ন চ তত্বজ্ঞানোৎপত্তিক্ষণাৎ রাগ" 

দ্বেষনাঁশোৎপত্তিক্ষণপত্্যস্তং তত্বজ্ঞানকম্মরণোঃ সহরৃত্তিতায়াৎ ন কিঞ্চিদ্বাধকমিতি 

বাচ্যং, তাদৃশস্চ কর্মণস্তছৃত্তরক্ষণ এব বিনাঁশাৎ মোক্ষাব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণাঁব- 



৫২ শ্রীশ্রীচগী | 

চ্ছেদেন তদসত্য়া মোক্ষং প্রতি কারণত্বব্যাঘাতাৎ। ন ছিতীয়ঃ__অব্যা- 

বর্তকন্ধা'ৎ, পুরুষস্তরতত্বজ্ঞানকালীনত্বস্ত সর্বেঘেব কনম্মস্্ সত্বেন বাবর্তা- 

বিরহাঁৎ। ন তৃতীয়:__যুগাস্তরাদিভাবিতত্বজ্ঞানন্ত পুংস:ঃ কেনাপি কনা ্বর্গ- 

নরকাদিলক্ষণবন্ধোৎপত্তাসস্তবেন কল্পাদাবেব মুক্তান্বাপত্তেঃ ন চেষ্টাপত্তিঃ 

বামদেবাদীনাং পুর্ববজক্মশ্রবণাৎ, ন চ যচ্ছরীরেণ কন নির্বর্ত্যতে তদবচ্ছেদেন 

জ্ঞানমুৎপৎস্যতে চেৎ স্যাদেব কম্মণো দেশমাত্রাজ জ্ঞানসহরত্তিত্বং ন ত্বগ্তথেতি 

বাচ্যম, অবশ্থরুপ্ত কারণতা কতত্বজ্ঞানেনেবৌপপত্তৌ তথাবিধে কক্বণি মুক্তে: 
কারণত্বকল্পনন্তান্তথাসিদ্ধত্বেনাসম্ভবাৎ। অতএব কবন্মতস্বজ্ঞানয়োরেকদৈকত্ত 
রৃত্তিত্বাসম্ভবেহপি কশ্মপদেন তজ্জন্তে ধর্ম্বরূপাদৃষ্টে বিবক্ষিতে তন্য তন্বজ্ঞানস্ত 

চৈকদৈকত্ররত্তিত্বসম্ভবাৎ ভ্ঞানসহকতং তথাবিধাদৃষ্টার্থককম্ম্ মোক্ষহেতুরিতরচ্চ 

বদ্ধহেতৃুরিতি সমাধানাস্তরমপি পরাস্তম। অনন্তথাসিদ্ধনিয়তপূর্বববর্তিন এব 

কারণন্বাৎ। ন চ শীস্্রগম্য বিষয়ে শান্্প্রমাণকমেব্ কারণত্বং বিদ্যাঞ্চাবিদাঝে- 

ত্যাদিঙ্কতিস্মৃতিভ্যঃ কম্মণোহৎপীতি কিমস্তথা সিদ্ধত্জল্পনয়েতি বাচ্যম»_তত্রৈব 
ব্যাঘাতাৎ,নহি বিদ্যাঞ্চবিদ্যাঞ্চেত্যাদিশ্রতিস্তত্বজ্ঞানসহকৃতস্য . বন্মণো 
মোক্ষকারণত্বমীচষ্টে, যতন্তত্রীবিদ্াপদেন কম্মরণো বিবক্ষায়ামপি বিদ্যাঁপদেন 

তত্বশাস্্রমেব গ্রাহাং নতু তত্বজ্বানমপি, অবিদ্বাবিদেোভয়বেতুঁম ভুনত্তরণপূর্ববকা- 

ম্বতত্প্রাপ্তবুপদেশীৎ্, নহি তব্জ্ঞানবেভুরমৃতত্বমুপপিদিশ্িতং  ভবিতুমহতি 
কিন্তৃহি তত্ববেভুঃ, তদ্ছেদনঞ্চ পরো ক্ষাপরোক্ষভেদাদ্দিপ। ভিদাতে, তত্র তত্ব 

শান্তস্ত ধবিষয়কপরোক্ষভ্ঞান|দনন্তরমপরোক্ষিতব্বজ্ঞানমবিভূয় মোক্ষমাধতে, 

মোক্ষম্ত সাক্ষাৎকারণতয়৷ পরিগৃহীতং্ যদেতদপরোক্ষতন্বজ্ঞনং তৎসহ- 

কতত্ববিরহিণোহপি কন্মণঃ পরোক্ষতত্বজ্ঞানসহকলতন্বং ন' বিক্ধাতে, এব 

অবিদ্যা নাম কম্মশাস্ত্র কম্ম বা বিদাঁ নাম তন্বশান্্ং তদেতদ্্বয়ং, যঃ সহ 

সহিতমবিক্ুদ্ধফলকং জানাতি, স কম্মশান্ত্রেণ প্রযোজকেন কম্মণা বা সাক্ষাঁৎ 

চিত্রশ্ক মোহাদিলক্ষণাবিশুদ্ধিরূপমৃত্যুৎ তীঘত্বা শুদ্ধচিত্তীভূয়েতার্থঃ, বিদায় 
তত্ধশাস্ত্রেণ প্রযোজকেন তত্বাপরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনদ্বারেতি ভাব. _অসম্ুতত্বং 

মোক্ষং লভতে, ইত্যাদিরীত্যা ঙ্রতার্থস্ত, উভাভ্যামেব পক্ষাভাঁমিত্যাদি- 
স্মৃতেশ্চ, যাদৃশং তত্বশাস্ত্রজ্ঞানং কম্মচ সহ ভবিতুমহ্তি তাদুশং জ্ঞানং কর্ম চ 

মিলিত্বা ব্রন্ষপ্রাপ্তিপ্রষোজকং ভবতীতি রীতা পরিষ্কাধ্যত্বাৎ “তমেব বিদিস্বাতি- 
স্বত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' ইত্যাদি শ্রত্যা জ্রানাতিরিক্তে মোক্ষ- 

কারণত্তপ্রতিষেধাক্ষ । এতেন বদ্ধমোক্ষয়োঃ স্বরূপযোগামপি কর্ম মিথাজ্ঞান- 
তন্বজ্ঞানরূপসহকারিভেদলাভ।দেকতরমুপধত্তে ন পুনদ্বর সহকারিণোমিথা- 
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জ্ঞানতত্বজ্ঞানয়োর্বিরোধাৎ_বিরোধিকাধায়োঃ ম্বরূপষোৌগ্যত্বন্ত স্বতে। নৈকক্ত 

বিরুধ্যতে, ত্বগুমনোৌষোগাদৌ বিশিষ্টপুদ্ধিবিপরীতনিশ্চয়হেতুত্ববর্দিতি কাস 

কম্মণো বন্ধমোক্ষহেতুত্ববিষয়া বিপ্রতিপত্ভিরিতি প্রত্যুক্তম। কণ্মণো ভানাতি- 

রিক্ততয়। তত্র মোক্ষম্বপযোগাত্বস্তাঁপ্যসম্ভবাঁৎ। তত্মাদ্বক্ষ্যমাণরূপেণ কম্মণে! 

ৰন্দহেতৃত্বং চিত্তশুদ্ধিদারা মোক্ষপ্রযোজকত্বঞ্চ, ন তু মোক্ষহেতুত্বমপি | জ্ঞানস্ত 

তু মোক্ষহেতুত্বমেবেতি। ঘদ্যেবং পরবনিতাঁবিধ্বংসনপ্রবর্তকভূজঙ্গা দ্যপদেশবৎ 
বন্ধকফলকত্বাবিশেষেণ কনম্মেপদেশ কবেদভাগন্তাপ্যজ্ঞপ্রতারকবাঁ মাত্রত্বং শ্তাৎ? 

নস্যাৎ, কম্ফলতন্বোৌপদেশকত্ব(ৎ কম্মফলানর৫থত্ব-প্রতিপাদকভাগসাধাঁরণ-বেদ্দ- 

ত্বাচ্চ। যোঁহি ম্বোপদেশ্যকন্ণঃ ফলং তস্থা চানর্ত্বং তত্বতো। ন জানাতি জাঁনন্ 

ৰা প্রবর্তনীয়প্ররৃত্িনিরোধাদিভিয়া নিজ হ.বতে স খল্জ্ঞঃ প্রতারকো বা কথং 

নাম তদেব ম্প্টমভিদধ্যাৎ যথা কন্মোপদেশকবেদস্ত ৎরষ্টা বা স্বর্গরূপমুৎ্পাদ্য- 

ভাবতয়া প্রধ্বংসপ্রতিযোগি তৎফলং  তশ্ত চানর্থত্বং কম্মণা মৃতামুষয়ো নিষে- 
ছুরিতাদিবেদস্তৎতশ্রষ্টাী বা! অথায়ং ন কর্দমোপদেশকবেদঃ--ইতি চেৎ বেদস্ক 

ভবত্যেব, যদি নাম বেদস্তৎম্রষ্টা বৈকক্র স্বপ্রতিপাদিতস্থা কম্মণোভক্কুরফলকতাং 

তৎফলম্ব চাঁনর্থূপতামন্তত্র স্বয়মেবাচক্ষীত কম্তমন্্ং ব। প্রতারক বাঁ ক্রয়াঁৎ। 

দি বেদন্তত্রষ্টা বা টিনবমুচ্যতে, কম্মোপদেশকোহপি নোচ্যতাঁৎ বেদত্বা- 
বিশেষাৎ, ভ্রাগেব তু তিৎস্ষ্টী। তথাপি অনিষ্টফলকত্বাৎ কম্মণ উপদেশো 

বিফলঃ, টমবং তৎফলক্থা রাঁগিভিরিষ্টত্বাৎ বিরক্তানাঁং ফলাস্তরশ্রব্ণাচ্চ | “ত্রাণ 

বিবিদিষস্তি ঘজ্েনেস্তযাদিশ্রুতেঃ ৷ অখিলমঙ্গলপ্রস্থতিহি বেদো বভবিধাঁনাতুরা- 

নিব বৈদ্যে। বিবিধরাগবির|গিণঠ সর্ববানেব পুরুষানধিকারবিনশী ভদ্রঙ্করণমুপ- 
গ্রাহয়তি তদ্যখৈ কম স্তনা পনিষিঞ্ণতি প্রস্থেদয়তি চান্ঠমেকমুপবাঁসয়তি ভোজয়তি 

চাঁপরৎ তদিমে সর্ধব এব ভিবগৃবাপা রস্তম্য তশ্য নৈরুজ্যায় ভবন্তোবমেব বেদে 
নরকসম্পাতসাধ্বসমবিগণযা পরবনিতার্দিু প্রবর্তমান|ন্ বূপাদির“গিণো বূপা- 

ছ্যৎ্কর্ষভোঁগহেতবে স্বর্গার্দিফলাম় কনম্মণে প্রবর্ত়তি- নরকফলান্গিব্র্তেরন্নিতি, 

শুদ্ধিহেতবে চ প্রবর্তয়তি--নরকৎ মা ভুগ্রীরন্নিতি, নরকফলাঁৎ কন্মণো নিরৃ- 

ত্তানধিপ্রবৃত্তাংশ্চ স্বর্গফলে কন্মণি শ্রাগ্চসন্বোৎকর্ষাংস্তদ্দোষমুপদর্শয়ংস্ততোহপি 

নিবর্তয়তি, নিরত্তিমতশ্চ ভ্ঞানমুপদিশতি ; ইতীমে সর্ব এব বেদব্যাপারাঃ 

কৈবল্যায় ভবস্তি, কম্ত তাবদনিষ্টফলকত্বমীশঙ্ক্যতে ৷ প্রাপ্তসত্বোৎকর্যানিতি 
কিমর্থমিতি চেৎ স্বর্গফলে কন্ধরণি গুরুত্তানামপি যাবম সত্বোৎকর্ষাদ্রপাদিরাগ- 

নিবৃত্তিঃ তাবছুপদরশিতোহপি রূপাছ্যৎকর্ষভোগহেতুকম্মদেো ষোহস্থপদর্শিত* শ্রব 

কম্মাৎ ? অকিঞ্চিৎকরত্বাৎ | যাঁদুশো হি রাগী শিরো মদীয়ং যদি ষাতি যাত্িতি 
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ন কেবলং ব্রত কর্খ্ণা চোপপাদক্বতি তাঁদুশঃ স্থগিতসব্বঃ কিং ্ঈ দোষবচনং 
গণয়েৎ ? অথ কথমিয়ং সত্বোৎকর্ষপ্রাপ্তিঃ, ন চ কর্খ্রণা কামোপভোগহেতো- 

স্তশ্য রজোলন্ষণরাগবদ্ধকন্ধেন সৰবৌৎকর্বিরোধিত্ধ(ৎ। যথাহ মন্থুঃ--ন জাতু 

কামঃ কামাঁনামুপভোগেন শামাতি । ভবিষা কৰ্চবন্কমেব ভূয় এবাভিবদ্ধতে 1” 
রজসো রাগস্বরপতা চ “রজো! রাগাত্মকং বিদ্ধী”তাদিনা শ্রীমপ্ভগব্গগীতায়ামুক্তা । 
এক্স রৃদ্ধীবন্থস্তা।ভিভবশ্চ শুণস্বভাব£--তছুক্রং কারিকীষাম “অন্যোন্তাভিভবাঁ- 
অয়জননমিথুনরত্তযশ্চ গুণা” ইতি! চেন্র-উপভোগো হি ন রাগমুপশমন্তি 

কিন্তু বদ্ধঘ্তীতুাক্তং ঘদি স এব স্গাঁৎ বর্দয়েদেব রাগং স্বর্গাদাঁবিতি ? সভাখ 

নস্দ্েবং নিয়মতো 'ভবতি--প্রায়েণ বেধকম্মণীং কামোপভোগহেতৃত্ববিরহাৎ। 
দ্বিবিধৎ হি কশ্ম শুদ্ধিহেতুভোগতেতুশ্চ- তত্র নিত্যনৈমিত্তিক-প্রীয়শ্চিতভেদ।ৎ 

শুদ্ধিহেতুকম্বট্মিবিধাং নিতাদশুদ্ধান্তৎপত্তির্নিমিভ্ভিকীৎ সংস্কারো ঘথোল্লেখা- 
দ্রত্বাদীণাং প্রায়শ্চিতাৎ পাপনাশস্তদেতপ্ভোগাহেতৃভতৎ সত্বোৎকষায় ভবতি-- 
ভোগহেতুশ্চৈবং ব্যাখা য়তে যথা খলু রজস্তমৌমলিনো ভোগ এবোপভোগ- 

পদার্থ ভদিতরশ্চ শুদ্ধো ভোগ; নিতানৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনান্ষ্ঠীনেন 

বিশুদ্ধানাং ধন্ধাবিরুদ্ধন্রথকামনয়া ক্তবৈধকাঁঘাবন্ষ্ণাঃ স্বর্গাদিভোগো নোপ- 

ভোগাম্মকো ভবতি, ভরি তু শীনস্বদিদোষদশনাদাঙ্গকলভীবশুদ্ধোহপি সত্ব 
বহুলত্বাদ্দেবভাবস্ত ; ঘস্য ভু ত্দাশীমপি র।গাতিরেকাৎ্। অর্বথ।নভিব্যজ্যমানং 

সন্ত সুস্থক্মাবিষয়গ্রহণায় সামর্থামাদ্পানমপি ভোগশ্ুদ্ধিং নোপজনয়তি তঙ্ 

চাসে। স্বগা্াপভোগো ভবন্নপি ঘদবভাবাস্থবদ্ধি সর্সস্কীরস্তগৎ শমদমাদি- 

সাধনানুগুণজন্থ।স্তরমরভঙে যাঁর বলবভা ছুষ্টেনান্থুশয়েন বাভতো ন স্সাৎ, 

তদ্বাহতন্ক ভীনং জন্মাস্তরমাঁরভমাণোভপি কিফতা শেষেণ সদস্থশয়ক্ধপতানাসাদন 

তিষ্ঠতি যাবদসৌ মহতাপি কাঁলেন শঘদমাদিসাধনাস্ুভণো জায়েত । তকমা 

রাগিণাং কামামপি বৈধৎ কম জন্মাস্তরবাবধানেন বা তদবিকেন মৃহতা কালেন 

বা চিন্তশুদাবুপযুজতে, যথাহি প্রাপ্তসকো তকমা ভবন্তি ; যদি তু তথা শুদ্ধাং 

চিন্তং পুনঃ প্রতিযিদ্রাগাদ্যন্শয়েন বলাহুপাত্মশ্ুগং নস্যাৎ ক্রুমেণ শমদম- 

বৈরাগ্যাদিম্বরূপ-সাঁধনতত্জ্জানমুক্তয়, ম্তবেষু: । বাগিণাং রাগমাত্রপ্রাপ্ত করব 

সামান্তত্ত ন বৈধবচ্চিততশুদ্ধাবুপযুজাতে, কিন্তু রজস্তমোবাহুল্যাদ্রাগাতিরে কং 

তৎসংস্কারঞ্চাদধন্মলিনতরীকরোতি, যি শিহলনাদেরিব বলবতা সদন্থশয়েন ন 
প্রতিহন্ততে । সেয়মুপভোগা ভ্রাগর্দ্ধিঃ। প্রতিহন্ধতে চে তদন্থভাবেনৈব 
রাগোপশমো নতৃপভোগেন। তন্মাদবৈধং কর্বৈব সত্বোৎকর্প্রাপ্তিতেতুহ, 
তথাচ “ব্বিদিষস্তি যজ্েনেপ্তাদিক্রতিঃ “ন কন্ধণামনারষ্টাঙ্গেফত্্বাং পুরুষো- 
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হস্সততে” ইতি ভগবদাকাঞ্চ। প্রাপ্তনত্ধে।খকপাশ্চ বিষয়দোযদৃষ্টা। নিরৃত্তি- 

মন্তো ভবন্তি। ন খলু তে স্বর্গাদিফলকে কর্মণি প্রবর্তৃন্তে, প্রবর্তন্তে তু জ্ঞান 

ফলকে কর্ণি । অথ কিং পুনস্তথাঁবিধৎ কন? ন তাবৎ কামাং, তদ্দি ব্বর্গদলকং 

জ্বানফলকচিত্তস্তুদ্ধৌ কথপ্চিছুপযুদ্বামীনমপি ন তত্র শিয়তো তেতৃঃ,। নাপি নিতা- 

৯নমিভ্তিক-প্রীয়শ্চিতাঁনি, ভেষাং চিত্তশুদ্সিকলকত্বেহুপি জ্ঞানপর্যান্থতায়ামনিয়ত- 

ত্বাৎ যক্জাদিরপং ভগবছুপাদনন্ত প্রাগ্ুক্চতুর্বিধ বন্ধন্থেবান্তর্ভবতীতি তেনৈব 

বাখাতম। যানি ত্ববৈধকর্খবাণি তানি তু স্বতরাং হেয়ানি। নন্গ মাস্ঘ তথা- 

বির" কন, কা নো ভাঁনিৎ ৪ বৈদিককর্খ্বীণো মগমাাত্িকারিকত্ব প্রসঙ্গ ৎ শ্রেষ্ঠানী- 

সনাগিন।দেককন্েনেচ্ছেদপ্রসঙ্গা্চ . তং ভগবভা--ধদযদাশ্রিতি শ্রেষ্ট- 

স্কলুদেবেহবে। জন 1 স যবপ্রমানা বুকুতে লোবস্কেদন্ত্ুরভতে 0 তমনং, সর্ষেষা 

“মন হদপব্ধুণাং ভানদলকতাৎ 1 তিখাহি ন খলু কামামপি ঘজ্ঞাদিক' কম 

লবূপ53 লর্ণ[দিসম্পীদনেন বক্ধতে চা হবি তু পিষযবরাগমুলকাছেন " কঙ্বণা 

সুভামুবরো নিষেছু প্রজা বান্তে। 5871 মান ইত দিআদতে। দবিণমীতমান' 

ইভাপাদেশাৎ "কুব্বনেবেভ কন্খীনীতাদে। ফলকামনাবাবরকৈবকারশ্রুতেশ্চ | 

বিষববিরক্তিষ্ত পুরুটষঃ পরনাদেবহ চন কত্বেণ ক্রিয়মাণৎ তদের 

মূলাভাবান্ন বদ্ধায় প্রভবতি, শ্রভবতি তু পবমাদবহপ্রসাদেন তব্বজ্ঞানায়। 

নিতানৈমিত্তিকপ্রা রশ্চি্বানি চ. তত্জজ্ঞানপ্রতিবন্ধক-চিত্৫দসপ্রতিমেপার্থীনীতি 

নতসত্তে তৎসত্তীয়া £নদতাবিরভেঙ্পি ভা নি বিনা জ্ঞানন্সা[সম্পা্াব তিমি 

কানীতুচান্কে | হল্মাভপে যজ্ঞপ্রতিমাদাপিকবুণকপুজ্গা-বলিদানরূপাণি কম্মীণি 

কামান্তপি পরমদেবহারাখনরপতঘা শত্সন্দশশ[দাথত্বন নিরন্তিম্ভিরপি 

নিতাকম্মাদিনৎ কাধ্যাখি। শনি চ নিয়ুন্তস্তত্বজ্বানজননদ্বারা মোল্সাদপতে, 

* তান্ঠেব তদর্থত্বেন ঝ্রিঘমাণান্তপি জাঁভিগুণপ্রকষবতামপি নির্ধেদচ্ছন্নরাগাণা- 

মপি রাগিণাৎ ভোগন্বগাখাব্দ্ধ' ; তথাপাসশ্থ পুনারতাবান্ বিশেষো যম্মাদ্বাগিণাং 

বাগবিষয়স্ুখং মনৌরথপথাতিগমাদৌ সম্পদাতে, তচ্চ বদ্ধন্বপমপা সিন্নমুক্তিকং 

ভবতি। ইতীমসর্থণ সুরথস্মাপিরত্তা ভ্ুবর্নমুখেনোপদিশতি ভগবান মাকণডেয়ঃ ; 

যন্ত্র মার্কগেয় উবাচেতানস্তরঃ শ্লোকঃ অঙ্দতিপ্রদশন-শিষান্ধানার্থঃ সতৎকো 

দ্বিতীয়শ্াধিকারিপ্রয়ৌজনাভিধেয়সম্বদ্ষ প্রতিপীদনার্থঃ। তথাহি প্ররাণেহশ্মিন 

ন্বস্তরকথনপ্রস্তাবে সাবর্ণিমন্র্নাম পূর্বাপ্যায়েনোপত্রাস্তঃ তৎপ্রসঙ্গসঙ্গত্যা ্টম- 

মন্জন্স বিত্রিয়তে । সাম্প্রতমন্গতচেতাশ্চেদনন্তরগেবাকআ্রাবহিতো! ভবেত্যাদ্যস্থ্য 

ভাব; । অহাঁভাগন্ত মহাঁমায়নুভাঁবফলাবাপ্তিরিত্যুপপাঁদনাদত্র নিত্য নৈম্মিত্তিক- 

প্রায়শ্চিত্বাঝ্বকর্খ্কপরিশুদ্ধো! যজ্ঞাছ্যপচিতপুণাসম্পত্তিঃ শাক্তার্থবেত্ৰী সত্ববহুলো- 



৫৬ শ্রীশ্রী 

হপিকারী, নথহেতাবতীং ভদিমনারূট়ো মহাভাগশন্দেন বাপাদিশ্যাতে, মহদ্ভাগখ 

ভীগধেয়ং যন্যেতি তদ্দিগ্রহাৎ। ভাগস্থ মহত্বঞ্চ অশুভানন্থবদ্ধিত্থে সতি শীস্ার্থ- 

জ্ঞানাঁদিসদন্ডণোঁপিধীয়কত্বং তৎফালাপধাঁয়কন্বং বা। যদ্ধা ভাগে ভক্তিঃ, স৷ 

চ শ্রবণকীর্তনাদিভেদাৎ সাধনরূপা! নবধা, তদুক্তং__ শ্রৰণং বীর্তনং বিষ্কোঃ 

"্মরণং পাদসেবনম্। আর্চনং বন্দনং দাস্যং সখামাক্মনিবেদনমি”তি । বিক্োঃ 

শরীরভেদাঁবচ্ছিন্নপরমীস্মন ইত্যর্থঃ। মহত্ব নাম রাগাস্তরেণাবিপ্র-তত্বং, তথাচ 

__ “অপি চেৎ সুত্রাচারো ভজতে মাঁমনন্তভাক। সাধুরেব স মন্তব্য: সম্যগৃ- 

ৰাবসিতো। ভি সঃ” উত্তি ভগবদুক্তলক্ষণো মভাভাগোহত্রাধিকারী । মন্বস্তরাধিপ 

ইতি রবেস্তনয় ইতি চ রাঁগিণাৎ তভোগন্বগ।থাং প্রয়োজনম্। বিষ্তরার্দিতি যথেছি 

চ তদ্রত্তান্বনান্তরীয়কসমা পিরুস্থাস্তং স্চয়ছিরাঁগিণাং মোক্ষরূপং পরমপ্রয়ৌজন” 

মন্্ভীবধতি । মভামাধাস্ভাবোহস্যা ভে | তন্যৈব হেতৃরূপতয়া প্রাধান্তাৎ | 

গদত ইতানেন শাঙ্গাতিনেযযো; প্র সফাপ্রতিপাদকভব শান্গপ্রষোজনয়োশ্চ 

গযোজাপ্রযোজকভাবঃ সন্বদ্ধ: স্থচিত১ | নন্বয সন্দভে। মার্ক €মপুর ণা্তর্গত 

ইতি তদধিকারপ্রে জনাভিপেয়স্ক্ষেনৈবান্ত  হদনাসিঙ্গৌ  পুনরিদাশীং 

তৎপ্রদশনপরত্থব্যাখানমসঙ্গতমিতি চেৎ সতাং, ষথ! মভাভারতশ্যৈকশ্বৈব 

ধন্মার্থকামঘোন্দশাজুত্বমন্সোৰ প্রথমাশাীষে মভীভারতমপিকৃতা-_“পর্মশাস্্মমিদং 

শরেষ্টমর্থশান্্রমিদং পরম 1 কামশীক্ুমিদঞ্চীগ্রাং মোশাশীস্ং তথোত্তমমি*তাক্তৎ, 

তথান্তাঁপি পুরাণশ্তা যোগাদিবিৰিববিষয় প্রাতিপাদকন্ত বিভিঙ্গাধিকারিপ্রয়ো- 

জনাঁদিমৎসন্দর্ভবিশেষঘটিততাদস্ত দেবীমাহাত্মাসন্দর্ভ্াধিকাধ্যাদিজিজ্ঞীসায়াঃ 

পৃথগুদয়সস্ভবেন তন্গিবৃত্বার্থং তথ ব্যাখ্াযানমিভি ধ্যেয়ম্। অথ মহাভীগোহভি- 

ধেয়াধিকারী ভবতু অভিধাঁয়কাঁধিকারী তু কীতৃশঃ স্সাৎ ? নহি মৃহাভাগ ইত্যনেন 

অভিধায়কাধিকারী সচাতে, প্রসঙ্গবিরভাঁৎঃ ইতি চেৎ অভিধায়কাধিকারী 

নাঁতিরিচ্যতে খহ্বভিধেয়াধিকারিণচঃ কন্মা ? অভিপেয়প্রধানত্বাদভিধায়কম্য, নহ- 

ভিধেয়ং বিদ্ধিষন্নভিধায়কে রাগ্বান ভবতি, তশ্মাদভিধেয়াধিকারিকথনেনৈবা- 

ভিধায়কন্থ সন্দর্ভস্যাধিকারী স্থচিতো ভবতি । অথবা মার্কগডয় উবাঁচেতানেনা- 

ধিকারী স্থচিতঃ, উবাঁচেতি ক্রিয়ান্থিতত্বেন ক্রোষ্ট,কিমিতাস্থাধ্যাতারাৎ ক্রোষ্টকি- 

মুনিসদৃশোহত্রীধিকারীতি গমাতে। কথখ পুনন্তৎসাদশ্যং ? শমদমাদিমত্রয়! 

মুনিপ্রায়ত্বাৎ। পূর্বকল্পে প্রথমত মার্কগেয় উবাঁচেতি সন্দর্ভঃ প্রামাণ্যমাত্রো প- 

পাঁদনায়। তছুপপাদনঞ্চ,_-তৎসনর্ভম্য মূলপুরাপান্বিতত্বজ্ঞীপনেনৈধ ভবতি' 

তচ্চাঞ্জ পূর্ববাধ্যায়সম্থদ্বজ্ঞাপনসাপেক্ষং,  পূর্ববাধ্যায়সন্বদ্ধশচ তত্র মার্কগেয়ো- 

পক্রাস্তসা বর্ণিকমন্ুবিবরণকথনস্থ্য মার্কগডেয়েনৈব সমাঁপনমিতি জ্রাপনেন জ্ঞাপ্যতে 



গোপালচক্রবত্তি-কুত-তত্ব-প্রকাশিৰা টীক।। ৫৭ 

তদর্থঞ্চ মার্কগ্ডেয় উবাচেতি । ফদ্বাকল্পে ভু নায়মেবার্থেহধিকরিজ্ঞাপনার্থো 

হুপীতি। গ্রন্থস্যৈৰ মজলরূপত্ব(ৎ পৃথজ্মজলাচরণং ন কৃতমিতি তত্বম্। 

গোপালচক্রবর্তি-কৃত-তত্ব-প্রকাশিক। টাকা । 
টনি 

( উপজ্রমণিকা |) 

গু ন্মন্চগ্কায়ৈ ॥ যন্যাঃ কোটিজগন্তি সম্তি কতিধা নো সস্ভি বা কুত্র- 

চিদত্র ব্র্মমহেক্রশক্করমুখাঃ কে কে ন কত্যাসতে । যৎ্পাদাজরজঃকণারুণ- 

শিরাস্তদ্ত্রহ্ম যাত্যগুসা তাঁং বন্দে জগদীশ্বরীঘ ভগবতীং সচ্চিন্ময়ীমন্ষিকাম্। 
শ্রুতিং স্মৃতিঞ্াপি পুরাণজ।তং বিলোকা তত্ত্রাণি শিবোদিতানি । গোঁপালনামা 

বিবুপো বিপত্তে টীকামিমাঁৎ সপ্তশতীস্তবস্য ॥ যদ্যস্তি টীক1 প্রচুর কবীনাং 
নিবেশিতা তত্র চ সংপ্রমেয়া । তথাপি টীকা ময দর্শনীয় বুধৈরয়ং মূর্ধি কৃতো- 

হপ্জলির্ষে ॥ সন্তি চেদ্বহবো দোষ] গুণলেশোহপি কুত্রচিৎ। অন্ধগৃত্তস্ত গৃহ্ত্ত 

সস্তো৷ গুণকণং মম ॥ অথাস্য মাহাত্মাস্ মার্কগেয়পুরাণাস্তরালপাঁতিত্বেনাবিদিত- 

বক্তৃশ্োতৃত্বাৎ তছিজ্ঞ/নায়াখ্যানোপক্রমণিকা লিখ্যতে | যথা প্রাক কিল ভগ- 

বান্ বাদরায়ণান্তেবাসী জৈমিনিরদীতসাঙ্গবেদেতিহাসাদিরপি ঘহাভারতাখ্যানেবু 

কেষু কেষপি সন্দিহানো £দ্পাঁয়নাবসরমলভ্মানশ্চিরজীবিনং মহধিমার্কপেয়মূপ- 
গম্য পশ্রচ্চঃ ভগবন্ 1 কখত ভগবানারায়ণো মাহষেষু জজ্ঞে, কথৎ বা পাড- 

পুত্রাণাৎ পঞ্চানামেকৈব দ্রৌপদী ভাঁধ্যা বভূব, কথঞ্চ ভগবান্ রাসো ব্র্ষ- 
হত্যায়াঃ প্রায়শ্চিত্ত তীর্থযাত্র।প্রসঙ্গেন চকার, কথঞ্চ দ্রোপদেয়াঃ পঞ্চ শরীর 

নাথা অপ্যনাথবদরূতদারপরিগ্রহা এব ষুতীঃ, এতৎ সর্বং মম সন্দেহবিষয়ং 
*ক্রহীতি। ততন্তেনেত্যুক্তো মার্কগেয়োছুপি প্রাহ স্ম নায়মম্মাকং কথাবসরঃ, 

কিঞ্চ সমুপশ্থিতোহ্য়ং ক্রিয়াকালস্তদেতান্ প্রশ্নান্ বিবিধবিদ্যাবিশারদান্ বিজ্তঞীত- 

শব্জব্রহ্ষণ: পতন্বিণো মুণিতনয়ান্ প্রাগ্জন্মনি পিতৃশাপেন পক্ষিযোনিমাপক্নান- 
বিনষ্টপ্রাগ্জন্মীঙ্জিতজ্ঞানবিজ্ঞানীন্ বিদ্ষ;কদ্ধরালয়ান্ ড্রোণপুত্রান পিঙ্গাক্ষ-বিরাঁধ- 

সুপুত্র-নুমুখসংজ্ঞকান চতুরঃ পক্ষিণঃ পৃচ্ছ, তে কিল সকলসন্দেহবিষয়মসন্দিপ্ধং 

বক্ষ্যন্তীতি। অথ তহুপদিষ্টো৷ জৈমিনিরপি বিদ্ধ্যাচলং গন্বা শিলাপউ্াসীনাং- 
স্তানেতানেব প্রশ্ান্ পপ্রচ্ছ। তে চক্রমেণ তান্ প্রশ্নান্ নিব্প্য ক্রমেণ তৎ- 

পৃষ্টানন্তানপি প্রশ্নান্ মার্কগ়্েক্রোষ্টকিসংবাদান্থক্রমেণ কথয়ন্তশ্তুর্দশ মবস্তর- 
ক্থাপ্রসঙ্গেনাই্টমম্বস্তরাধিপতিঃ সুরথ এব দেবীপ্রসাদাদেব সাবর্ণিণামা বভুবেতি 

কথয্রিতুৎ সুরথং প্লৃতি দেবীপ্রসাদক্রমং সপ্রম্তাবমাহরার্কণ্ডেয় উবাচ ইত্যাদিন! 
্ 



৫৮ জীং্ীচন্থী 

সমগ্রগ্রন্থমতো মার্কগেয়োক্তক্রমেণৈব তদ্ক্ষ্যাম ইতি হ্ৃচয়িতুং মার্গেয় উবাচ 

ইত্যুক্তম্) অতিচিরজীবিত্বাৎ সর্বং তস্য প্রত্যক্ষমেবৈতদ্দিতি শ্রোতুরতীব 
প্রতীতিজননার্থঞ্চ ৷ অথৈতন্মাহাস্থ্যস্াঁদান্তাবধিমাহ কদ্রযামলে,-“পঠেদারভ্য 

সাবর্ণিঃ হ্র্যযতনয় আদিতঃ। সমাপয়েতু তন্যান্তে সাবর্ধির্ভবিতা মন্ু”রিতি ॥ 
নন্বেবমুপক্রমে মার্কগেয় উবাচ নি ত্যন্য বিরামে চ পুষ্পিকাঁয়া! এতন্মাহাস্মযাস্ত- 

গতত্বং মা ভৃৎ। তথাচ সি ততঃ সপ্রুশতীৎ পঠেদিতি বিপিদর্শনীচ্চ সপ্তশতা। 
এব পাঁঠো যুজ্যতে নভু আদাবন্তে চানয়োঃ ৷ অজোচ্যতে, সহশ্রনামাঁদো উপ- 

ক্রমফলশ্রতিবদক্গা্ছি তমা পাঠে! স্তাঁষাঃ, সাবর্ধিরিভাদিক্ক মুখ্যাচারঃ। অতএব 

পদ্ধতিরুতিরপি সাবর্ণিঃ হর্যতভনয় ইত্যাদি সাবর্ণির্ভবিভা মন্থরিত্যন্তং দেবী- 
মাভাত্ম্যমিতাভিলাপে লিখাতে, দশ্তে চ “অন্গরীনশুকপ্রে।ক্রং নিতাৎ ভাঁগবতং 

শু ।” ইতি শ্রীপদ্মপুরাণীয়েন শুবপ্রে।ক্রমাত্রস্থৈব ভাগব্তত্েহপি তদন্গত্তেন 
প্রথমন্দ্ধশেষয়ৌরপি ভাগবতত্বমিতি | অথ গ্রনার্গে ব্যাখায়তে ॥ 

শশী 4 ীশাি 7 জাল 

আজীচণ্ডীর দেবীভাষ্যব্যাখ্যা | 

( প্রক্রম ) 

বেদাদি শর প্রমধাতলারে বুপা যায, কম্ম হইতে মুক্তিলাভ হয় এবং 

কম্ম হইতে সসাপবন্ধন হব মুক্তি গর্থে বন্ধনচ্জেদ কম্মবদীর মতে ইভা অক্ষয় 

স্বর্গ ; হাংসারবদ্ধন অর্থে নশ্বর স্বর্ণ, নরক, জন্ম।স্তর। একই শাস্ত্রে বম্মের এই 

ছুই প্রকাঁর ফল নিদেেশ থাঁকাঁতে লোকে জন্দিহাঁন হইয়া পড়ে; শীক্্বাকোর 

বিরোধ দর্শনে শান্ের প্রতিও অবিশ্বাসী হয়। আ্বতরাং এই বিরোধ পরিহার 

আবশ্তক। কেহ বলিতে পারেন,_+এ স্থলে প্রকৃত বিরৌধই নাই, কেনন! 

কশ্ম নানা প্রকার; তন্মধ্যে সোমযাগ প্রত্ৃতি মহৎ মহৎ ক্ম হইতে মুক্তি- 

লাভ এবং শ্রেনযাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন হইতে সংসারবদ্ধন হয় ।” ইহ বলিলে 

আপাততঃ বিরোধ নাই এইরূপ মনে হইলেও বিচারে ইহার সমীচীনতা প্রতিপন্ন 
হয় না) কেননা, -কোনও কন্মই মুক্তিহেতু হইতে পারে না, এ বিষয়ে স্পষ্ট 
তি আছে । সেই শ্রুতির মম এই যে “ইহকালের সুখভোগ যেমন নশ্বর, 

পরকালের স্থভোগও তেমনই নশ্বর ; অবিনশ্বর স্বর্গ-সুখ হইতেই পারে না। 

যে বস্ধর উৎপত্তি ভয়, তাহাঁর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী । কন্ধরফলে স্বর্গ স্থখের 
উৎপত্তি ম্বীকার করিলে তাহারও বিনাশ অবস্তন্ভাবী ; সুতরাং অক্ষয় স্বর্গ- 

নামক মুক্তি আকাশকুস্থমবৎ অলীক ; তবে যে অক্ষয় স্বর্গন্বলিয়া' একটা কথ! 



জীশ্ীচগ্পীর দেবীভাষ্যবাখ।| | ৫৯ 

প্রচলিত আছে, তাহার মম্ম সুদীর্ঘকাল ভোগ্য অর্থাৎ প্রলয় পধ্যস্ত ভোগ্য 

স্বর্গ | ভগবদগীতাঁয় স্পষ্টই আছে,_“নিষ্ঠাবান্ বেদজ্ঞ ব্যক্তি সোম্যাঁগ করিয়া 

আমার (ভগবানের ) নিকট স্বর্গ প্রার্থনা! করে--তাহাঁর ফলে স্বর্গলাভি করিয়! 

পুণ্যক্ষয়ে পৃথিবীতে পতিত হয় ।” অতএব সোমযাঁগফলে স্বর্গলাভ হয় বটে; 

কিন্তু স্বর্গ অক্ষয় নহে, স্ৃতরাং পতন ও জন্মাস্তর হয়; এইরূপে সংসারবদ্ধন 

অক্ষুণ থাকিয়া যাঁয়। অক্ষয় স্বর্গ নামক মুক্ত না থাকিলেও যেরূপ মুক্তি 
অপরে মানিয়! থাঁকেন অর্থাৎ চিরকাঁলের জন্য ছুঃখনিবৃত্তি বা ব্রহ্মভাঁব, সেই 
মুক্তি স্বীকার করিয়াই কোন কোন পণ্ডিতসম্প্রদায় বলেন,_-“কম্ম ও জ্ঞান 

একত্র মিলিত হইয়া মুক্তি সম্পাদন করে । যে কর্ম জ্ঞানের সহিত একত্র অন্ধু- 
ষ্ঠিত ভয় না, তাঁভা হইতেই সংসাঁরবদ্ধন ভয়।” এই মৃতও সমীচীন নভে; 

কেননা কম্ম ও জ্ঞান এককত্র মুক্তির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকিতে পারে না। 

দেহাঁদিতে আত্মত্ব অভিমাঁন না থাঁকিলে অন্থরাগ-বিদ্বেষ ভয় না, অন্থরাগ বা 

বিদ্বেষ না থাকিলে কন্দে প্ররত্তিও হয় না, আত্মাকে যদি বেদাস্ত-সম্মত 

নিগুণ নির্বিকার নিক্ষিয় “একমেবাদ্িতীয়ং ৈতন্তমাত্র বলিয়! প্রগাঢ় প্রতীতি 
হয় তখন প্রবৃত্তিমুলক কম্ম তাঁতার দ্বার] নির্বাঁভিত হইতেই পারে না । কক 

গা | ভাঁভাঁর ইচ্ছা করিতে হয় না: কর্মী আপনা ভইতেই খসিষা যাঁয়- 

তাহাকে স্ব পরিত্যাগ করিয়। যায় । বলা বাঁহুলা, উক্তরূপ আত্মজ্ঞান__ 
রি নহে, সাক্ষীৎকার-ম্বরূপ ভইলেই সেই বাক্তি জীবন্ুক্ত হয় এবং কন্ম- 

পরিত্যক্তও হইতে পারে, নচেৎ নহে । কম ষাভাকে ভাগ করিয়াছে, সম্মুখে 

রোগার্ত শত পুত্রের আর্তনাদেও তিনি অচল অটল,_ প্রজ্বলিত গৃহাভ্যন্তরে 
থাকিয়াও নিঃশঙ্ক ও নিশ্চেষ্ট ;স্তাহাঁর বাহ অভান্বর সমান, শক্র মিত্র সমান, 

জীবন মরণ সমান, স্বথ ছঃখ সমান এমন ব্যক্তি কেমন করিষ কশ্ম করিবেন ? 

যিনি পূর্ণ; যিনি দেখিতেছেন, তিনি ভিন্ন জগতে কিছু নাই; জগৎ নাই; 
সাহার কর্ম সম্ভবে না; কর্তী করণ গু ক্রিয়া এইরূপ বিভিন্ন ভাবের সমাবেশে 

কঙ্মের স্যষ্টি; 'যিনি “একমেবাদ্বিতীয়ং সাহার কন্ম ঘছিবে কিরপে? স্ঠাহার 

ক্পরিচ্ছদ কুপরিচ্ছদ সমান ; গীহাঁর বিষ্ঠা চন্দন সমান + ক্হারবেদ বিদ্যাম্ুন্দর 

সমান; সাহেব বাঙলীতে ীহাঁর সমদৃষ্টি ; ভিক্ষৃকে ও ধনীতে সমদৃষ্টি ; পণ্ডিত 
ূর্থে সমদৃষ্টি ; এই ভাব ধাহাঁর মৌখিক নহে, অন্তরের অস্তন্তল পধ্যন্ত এই তাৰ 

 ধাহার বদ্ধমূল, তিনি জ্ঞানী; স্তাহার কশ্ম অসম্ভব । অতএব জ্ঞান ক্ধব একত্র 
ঘটিবে কিরূপে ? প্রচলিত স্তায়মতে আত্মা নিগুণ না হইলেও, দেহাঁদতে 
আস্মত্ব বুদ্ধি এবং ছুঃখে মুখত্বকৃদ্ধি প্রভহি ভ্রম হঈতেই বিষষবিশেষে অন্তরা? 



৬? আন্ত্রচ্ী 

ও বিদ্বেষ জন্মে । আস্ম! যে দেহাঁদ্রি হইতে ভিন্ন, এইরূপ তত্বজ্ঞান দ্বার! সেই 

ভ্রম নষ্ট হইলে অন্থরাগবিদ্বেষ থাকে না, দৈহিক সন্বদ্ধ বন্ধনে ম্েহ-মমতার 
আশ্রয়_ন্ত্-পুত্রাদির প্রতি অন্থরীগ, বা শক্রর প্রতি বিদ্বেষ থাকে না, বিনশ্বর 

স্ব্গনুখের পরিণাম চিন্তা করিয়া স্বর্গভ্রংশের ক্লেশ মনে করিয়া সেই সুখকেও 

আর সুখ বলিয়া মনে হয় না_ছুঃখ বলিয়াই মনে হয়। এই জ্ঞান প্রগাচ হইলে 

স্থথবৌধে যে ন্বর্গের প্রতি অনুরাগ ছিল, সুখবোধ দূর হওয়াতে সে অনুরাগ ও 

আর থাকে না--তখন কক্ষপ্রবৃতি হইৰে কেন? সাংখ্য ও যোগমতেও আ্ম 

নিগুণ, স্বখ-ছুঃখ প্রকৃতির ধশ্ম, আত্ম-ধন্ম নহে । প্ররূতি যে আত্মা নহে, আত্মা 

যে প্রকৃতি হইতে পৃথক্, এই জ্ঞান সুদৃঢ় হইলে, আত্মা ও প্ররুতির যে অভেদত্রম 
তাত ৰিনষ্ট হয়; স্বতরাৎ কোন স্খেই আর অন্থরাগ থাকে না; কম্মপ্ররৃত্তি 

হইবে কেন? অতএব দেখা গেল, কি বেদান্ত, কিন্তায়, কি সাংখ্য ও ষোগ, 

কোন মতেই তত্বজ্ঞান ও কন একত্র মিলিত ভইয়া মুক্তি সম্পাদন করিতে পারে 

না। যদি বল, কর্খ্ব শব্দের অর্থ__অুষ্ট, তত্বজ্ৰান হইবার পূর্বে কশ্ম করিয়াছি, 
তাহার ফলে আদৃষ্ট জন্মিয়াছে, সেই অদৃষ্ট ও তত্বজ্ঞান একভ্র মিলিত হইয়া মুক্তি 
সম্পাদন করে । এই মতেও দৌষ আছে। তন্বজ্ঞান যদি মুক্তির কারণই হয়, 

তবে আপৃষ্টকে পৃথক্ কারণ বলিব কেন? শ্রুতিষ্থৃতির প্রমাণ আছে--“কশ্ ও 

তত্বভ্রান মিলিত হইয়া মুক্তি সম্পাদন করে -কবল তত্বজ্ঞান ত কারণ নয়” 

এইরূপ আপত্তি করিলে তাহার উত্তর এই যে, এরূপ নিংসন্দিগ্ধ প্রমাণ নাই, 

প্রত্যুত আত্মজ্ঞানঈ একমাত্র মুঁক্তর কারণ, ৩1হার স্পষ্ট প্রমাণ আছে-“তমেৰ 

বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি', আর কোন কারণ নাই) “নান্ঃ পন্থা বিদ্াতে অয়নায়” । 

গতএব থে প্রমাণে কম্ম ও জ্ঞানের একত্র মিলনের কগাতআাছে, তাহার মশ্_ 

কম্ম ও আম্ম-তত্্ববিষয়ে শাস্ত্রী উপদেশ-জ্ঞান একত্র মিলিত হইয়! চিত্তশুদ্ধি ' 

সম্পাদন করে, চিত্ত শুদ্ধ হইলে শান্ত্রজ্ঞান হইতে আজ্ধ-তত্ব সাক্ষাৎকার হয়, 

তদ্বার! মুক্তিলীভ হইয়া থাকে । এই মুক্তি বেদাস্তমতে স্বরূপমাত্র ও ম্মৃতি- 
পথচ্যুত রঞ্হারের বিস্মৃতিনিরৃত্তির তুলা । যে ভ্রম আত্মার স্বরূপ আর্ত 
রাখিয়াছিল, সেই ভ্রম অপনোদনের জন্যই তত্বজ্ঞানের প্রয়োজন ; ভ্রম নষ্ট 

হইলেই চিরপ্রকাঁশ আন্মন্বরূপ মেঘমুক্ত স্থ্যের স্াঁয় মোক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হন । 
স্াযপ্রভৃতির মতে চিরকালের জন্ত দুঃখনিরত্তিই মুক্তি। পুনর্জন্ম প্রতিরুদ্ধ 
*ইলেই এই দুঃখনিরত্তি । ধর্শাধশ্থ না থাকিলে পুনজ্জন্ম হয় না, অন্ুরাগ-দ্েষ 

না থাকিলে ধশ্মীধন্ম হয় না, শ্রম ব্যতীত অন্রীগ ও বিদ্বেষ হয় না, এই ভ্রম 

দেহাদির প্রতি আক্ষত্বম-_-আঁত্বীকে দেহাঁদি ভি বলিয়া অভ্যাসে ঘে|গবলে 



শ্ীন্তীচণ্তীর দেবীভীব্যব্াাখ।। ৬১ 

প্রতাক্ষ করিতে পারিলেই ভ্রম বিনষ্ট হয়। পাংখাঁদিমতেও তন্বজ্ঞানে ভ্রান্তি 

দুর হয়; সুতরাং অনুরাগ ও বিছেষ থাকে না। এই মুক্তির একমাত্র কারণ 

তন্বজ্ঞান__সুতরাঁৎ কর্মের সহিত তাহার সম্মিলনের প্রয়োজন নাই। তবে ত 

কন মুক্তির কারণ নহে, সংসারবদ্ধনেরই কারণে বেদাদি শীস্ত এই কন্মের 

উপদেশক প্াহাদিগকে ত হিতকারী বলিতে পারি না, স্বয়ং শাস্্ বা শাস্ববক্তা 

_ অজ্ঞ বা প্রতাঁরকের স্তায় অনিষ্টকর কাধ্যেরই উপদেশ দিয়াছেন; এনপ 

আপত্তি করিলে. তাভাঁর উত্তর এই ;__শাস্ত্রেই কশ্মের দোষকীর্তন আছে, শীস্েই 

কর্মের বিধি আছে, সুতরাৎ শীস্থ বাঁ শাস্তবক্তার কন্মতত্বে অনভিজ্ঞত! নাই, 

প্রতারণী-বুদ্ধি থাকিলে স্পষ্টাক্ষরে কর্মমদোষ কীর্তিত হইত না, তবে যে কম্মের 

উপদেশ আছে, তাহার উদ্দেশ্য অন্য । সকলের কুচি সমান নহে, সকলের 

শক্তিও সমান নহে ; আমদের শাস্ত্র সকলেরই হিতকারী | যাঙ্ার যেমন কুচি 

এবং শক্তি, তদনুসারে শুভপথে লইয়া যাঁওয়াই শাঙ্কের লক্ষা। বৈদ্য বহু 

রোগীকে চিকিৎসা করিতেছেন, সকলেরই কিছু এক প্রকার রোগ নহে, সকলের 

ধাতু ও এক প্রকার নহে, ধাতু ও রোগের অবস্থা বুর্বিষ্া বৈদা কাহীকে উপবাস 

করাইতেছেন, কাহাঁকেও বা অন্ধ দিতেছেন, কাহাঁকে স্বেদ এবং কাহাকে বা 

জলসেকের ব্যবস্থা দিতেছেন-_এইরূপ ব্যবস্থাভেদ হইলেও আরোগ্যই প্ররুত 

লক্ষা ; রোগীর অবস্থাভেদই বাবস্থাভেদের কারণ মাত্র সেইবূপ যে সকল 

ব্যক্তি নরকের ভয় না করিরা-ও তুচ্ছ গ্রামাসুখের লোভে কত কুকম্ম করিতেছে, 
তাহারা যদ্ধি স্বর্স্থের লোভে কুকম্ হইতে বিরত তয়, বৈধ কম্ম করে তাহার 

ফলে উচ্ছ.ঙ্খলতা নিবারিত এবং আংশিক সংষমের পরিচয় তাহার ভইস্বা থাকে । 

টব্ধ কর্দধবফলে স্বর্গভোগ করিতে পাইলে তখন সত্তগুণেব রদ্দি9 হয়। সেই সত্বব- 

গুণ বা দেবভাব যদি অন্তঃকরণে প্রবল বা সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হয়” তখন সত্ব" 

গুণের স্বাভাবিক কাধ্য হইতে থাঁকে, বিষয়ের দোষ-দর্শন ভ্রম-নিবৃত্তির চেষ্টা 

এই সকল হইতে থাকে । তবে উৎ্কট কামনা থাঁকিলে রজোগণের আধিক্য 

প্রযুক্ত সন্বগুণ প্রব্ল সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হইতে পায় না, রজোগুণই প্রবল 

সংস্কাররূপে বদ্ধমূল হয়, তাহার ফলে সংসারাবর্তে ভ্রমণ করিতে হয় বটে, কিন্তু 

কুকশ্থাদিফলে এই ভ্রমণ যেরূপ অবশ্ন্ভাবী এবং দীর্ঘতর কালব্যাপী, বৈধকন্মের 

ফলে তাহা নহে, কেননা দেবভীব প্রবল হইলে তত্বজ্ঞানের দিকেই অগ্রসর 

হয়, অতএব ভ্রমণ অবশ্থস্তাবী নহে, কামনা বদ্ধমূল হইলেও দেবভাবপ্রন্থত 

আর্ত সন্বগুণ কোন-না কোন সময়ে বৈরাগ্য আনয়ন করিয়া মুক্তিলাভের্ সহা- 

সবতা করে; সুতরধং দী ঘ্ঘকাঁলব্যাপী ভ্রমণে লাঘব সম্পাদন করিতে পারে। 
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তবে মধ্যে প্রবল কামনার তাড়ন।ষ পথভ্রষ্ট হইলে আরে।গ্যোনুখ রোগীর কুপথা 

সেবাঁয় রোগৰৃদ্ধির সায় অনিয়ত বিপথভ্রমণ অপরিহাধ্য হইয়া! উঠে । বৈধ এবং 

নিষিদ্ধ কন্মমাত্রই প্ররৃত্তিজন্ত, নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি গ্রহণ প্ররত্তিজন্ত নহে, তবে 

কন্ধব বটে,--যতদিন দেহ থাকে ততদিন সকল কন্ধব পরিত্যক্ত হইতে পারে না বা 

সকল কন্ম কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারে না, প্ররত্বিমুলক কর্মইি তত্বজ্ঞানীকে 

পরিত্যাগ করে, ই] স্মরণ রাখা কর্তব্য) এই জন্যই শাস্ত্রোক্ত ক্র ও তথজ্ঞান 

একত্র মিলিতে পারে না, কিন্ত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণাদি প্ররৃত্তিনিরপেক্ষ কম্ম যে 

ক্তাঁভার হয় না এ কথা বলি না, প্ররৃত্তিনিরপেন্ কম্থ সকলেরই হয়,প্ররৃত্তিসাপেক্ষ 

কন্মু কেবল ব্রন্মস!ক্ষাৎকর্তী অহাঁপুরুষের ভয় না। বেদবেদাঁন্তেতিহাঁসে স্কচিৎ 

পরিচিত তাঁদুশ মহাঁপুরুষের কথা ছাড়িয়া দিলে সংসারে প্রাপিমাত্রেই প্ররত্তি- 

মুপকঃ কর্মের অন্থরাগী-_সে কণ্ম বৈপই হউক আর নিষিদ্ধই ভউক। কাঁমনী- 

রক্ষের বহুশাখা নিষিদ্ব-কম্মের দিকে অগ্রসর, কতিপয় শাখা বধ কর্মের দিকে 

অগ্রসর * বেদ নিষেধদ্বার! নিষিদ্ধ কম্মগামিনী কামনা-শাখা-সংহতিকে ছিন্ন 

বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, বিধি দ্বারা সেই শাখার পুনরুজ্জীবক রসকে অপরদিকে 

প্রিচাঁলিত করিয়াছেন, কামনাঁপরতন্ মানবের মুক্তিমার্গে অগ্রসর হইবার ইহাই 
প্রথম সাধারণ উপাঁয়। ধন্ধহীন ভেগই উপভোগ, উপভোঁগে কামনারদ্ধি হয়, 

ধশ্বপুত-ভোগে বিষয়দোষ-দশন ঘটে, এই দন্মপূত ভোগের মূলে বৈধ কাম্য কমু 

নিহিত; টবধ কামা কম্প মূক্তি সন্গিতি 5 হা নিয়ত উপায় না হইলেও প্রথম 

এবং সাধারণ উপাঁয়রূপে গৃহীত হইতে প1", কিন্তু এই উপায়স্পৃহা নিবৃত্ত না 

হইলে, দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করা যার না, তাহ কাম্যবর্থের দোষ শাঙ্সে 

ভূরিভূরি প্রদশিত হইয়াছে । তা' হউক, “য বা্তি কামনার তাড়নায় নিষিছ্ 

বা অবিহিত কন করিতে পানে, সেযদি টপ কন্মের সময়ে সান্তিক সাজিয়া 

নিষ্কাম্ধন্মী হয় ত'__তাঁহ। তাহার তামসভাবেরই পরিচায়ক, -কাম্য কশ্ফলে 

অবিশ্বীসেরই পরিচায়ক জানিবে। সে ব্ক্তি প্রথম সোপানেরও অনেক দূরে 

আছে, ছিতীয় সোঁপানে উঠিতে ত অধিকতর বিলম্ব । তদপেক্ষ! উচ্চ অর্থাৎ 

বিশ্বীসযুক্ত কামনা-পরতন্ত্র অধিকারীর জন্তই কাম্য ক্মের বিধি-_ফলশ্রুতির 

প্রাচুর্য, সেই প্রথম সোপাঁন হইতে যিনি কামনায় বা অবিশ্বীসের আকর্ষণে 
স্থলিত হইলেন, তীহার পথ বাড়িয়া গেল, আর যিনি সেই সোপানে উঠিয়া 

আপনার অবস্থা! বুঝিলেন, চরণপ্রাস্তস্থ অদ্ধকারপূর্ণ গহ্বর দেখিয়! শিহরিয়া “ছুর্গা 

সগা” ব্ললিয়া উঠিলেন, “ত্রাহি মধুস্থদন” বলিয়া উঠিলেন, জানিবে-__তিনি 

স্বিতীম্ব সৌপাঁনে উঠিবার অপ্িকীরী : ভাঁহ|র তখন কামা-কর্মি বির।গ হঈবে, 
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“নত নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্ত অনুর হইবে, কাম্য কর্খের দোষ এবং নিত্য 
টনমিন্তিকাদি ব্ধিমার্গ ভাহাদের জহ্গুই উপদিষ্ট । তৃতীয় সৌঁপানে উপাসনা । 
কাম্য-কর্থ্ের মধো যে কাম উপাঁসনা পড়্িয়াছে__এই উপাসনা! তাহার অন্তর্গত 
নহে) কামা-কন্মের অন্তর্গভ কমা উপাসনায় বিষয়কাঁমনা আছে, প্রার্থনা 
আছে, পূজা আছে, পান মাছে, আছে সকলই, নাই কেবল তন্মাত্রে নিষ্ঠা; 
অর্থ'ৎ উপাস্যদেবতা বাতীত আনার বামন! পূর্ণ কবিবার ঘে আর কেহ নাই, 

এই অবিচলিত বিশ্বাস সে অবস্থা থাকে না, তখন রোগশাস্তির জন্য চিকিৎ 

সকের বান্ডীতেও গতাস্জাতি কর। যায়, একরূপ চণ্ডী পাঠ'ও করা হয়, তখনকার 

অবস্থা এই । ছ্িতীয় সোপাঁনে উঠিলে সে কামনায় মন উঠে না, সেরূপ 

ভোগোণ আকাক্ষা থাকে না, কেননা ভোগোর,ভোগক্ষয়ে পতন অনিবাধ্য' 

এই আশঙ্ষ। প্রবল হইয়া উঠে । দ্বিতীয় সোপান হইতে তৃতীয় সোপানে পদী- 

পর্ণ হইলে আরোহীর অধিকার পরীক্ষা হয়, বিষয়দোষ-দর্শন সম্যক না হইলে 

বিষয়কামনা থকে _ মতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে ভক্তিপূর্ণ উপাসনার এই সত্ব- 
বুল সোপানে আরোহণ করিয়া সে বুঝিতে পা?র “আমার ত অলভ্য কিছুই 
নাই, যে বিষয় অসাধা বা অলভ্যবিবেচনায় ভাগ কারিয়াছি, যাহাঁর জন্ত শত 

চষ্টী। করিয়া ও কক!ধ্য ভইতে পারি নাই, অৰশেষে বিরক্ত হইয়া ভাগ করিতে 

ন!ধা ভইয়াছি, কেই ব্যয় আমার জগদঙগার প্রসাদে কর্তলগত, আমি যা 

ভিণ ভাহাই যে পাইক, আমায় কোথ।ও যাইতে হইবে না, কোন চেষ্টাই 

রি 
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করিতে হহবে না, আমি যে, কল্প তক্চমূনে বাসয়া আছি । ডপাসক তখন আর 

কোথাও যার না সে ছুটি করে না--সে জগদন্খার নিকটেই তাহার সফল সাধ 

মিটাইয়া ল্থ। যাহাদের বিষয়-দোষ-দর্শন সম্যক হইয়াছে, অন্তরের কামনা 
বিবয়ের দিকে জি যাঁর না, সেই বৈরাগ্যসম্পন্র পুরুষ এই জন্ববহুল স্থানে 
উপনীত হইলে, তাহ।র সন্ত আরও প্রকাশিত হয়, সে তখন সংসারবদ্ধন-নিবৃত্তির 

জন্ত উৎসুক হইয়া! পড়ে, তখন সে সংসারবদ্ধন হইতে মুক্তিলাঁভের জন্য আকুল 
হইয়] তত্্জ্জান মাত্রই প্রার্থনা করে, অন্ত কামনায় বিচলিত হয় না । এই ছুই 

অধিকাঁরীর মধ্যে প্রথমৌক্ত অধিকারী যত কেন বড়ই হউক না, প্রচ্ছন্ন কামনার 
প্রভাবে, যে কন্ম করিয়া তাহাকে বদ্ধনের গণ্ডীর মধ্যে পভিতে হয়, অপরে 

কামনাত্যাগ বা! বৈরাগ্যের প্রভাঁবে, সেই কন্ম করিয়াই মুক্তিলাভে অধিকারী 

হয়। যতদিন প্ররৃত্তি ব1 প্রবৃত্তিবাঁসনা থাকিবে, ততদিন কম্মী করিতে হইবে, 

সেই কন্দ্ব উপাসনাস্মক হইলে এবং উপান্য দেবতার দর্শনাদির জন্ত অনুষ্ঠিত 

হইলে, তাহ! কামনাযুক্ত পুরুষের আশাতিরিক্ত ভোগ স্বর্গ ও তদৰুসানে 

মোক্ষধিকার এবংএনিষাম পুরুষের তত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি সম্পাদন করিয়া থাকে । 
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অতএব কর্ম মাত্রই যে স্বম্ং বন্ধন বা মোক্ষের হেতু, তাহা নহে; বদ্ধনভয়ে 
কর্ম পরিত্যাগ উচিত নহে; ব্ষঞকামন! পরিত্যাগই কর্তব্য -_বিষয়-কাঁম- 
নাই সংসারবদ্ধনের প্রকৃতকারণ, কন নহে; বিষয়কামনা! না থাকিলে বৈধকর্থ 
চিত্তশুদ্ধিদ্বার! নিয়ত মুক্তির প্রয়োজক হুইয়! থাকে । কায়িক মানসিক এবং 
বাচিক ভ্রিবিধ উপাঁসনাই ভোগার্থী এবং মুমুক্ষ দ্বিবিধ অধিকারীরই আছে; 
রাঁজ্যার্থী রাজা এবং মুমুক্ষু বৈশ্ব দুইজনেই জগদঘ্থার প্রতিম! নির্ঘ্বাণ করিয়া 
গন্ধ পু্পধূপ দীপ দ্বারা তাহার পূজা, নিজ শরীরশোণিতসম্পৃক্ত বলিদান, 
আহাঁরসংযম, উপবাস এবং যজ্ঞ-_-এইরূপ কারিক কম; একাগ্রভাবে তীয় 
ধ্যান ধারণা সমাধি এইরূপ মানসিক কর্ন এবং দেবীস্থক্ত বেদমন্ত্রজপ এই 
বাচিক কর্ম-_সমভাঁবে নির্বাহ করিয়াছিলেন, মুমুক্ষু বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানপ্রীর্থী 
বলিয়া বৈশ্ব প্রতিমাপুজা ত্যাগ করেন নাই, প্রতিমাপৃজার জন্ত তিনি অভীষ্ট- 
লাঁভেও :বঞ্চিত হন নাই; মহর্ষি মার্কগডেয সুরথসমাধি-রৃত্তাস্ত বর্ণন দ্বারা এই 
সকল গুঁঢ়তত্ব উপদেশ দিয়াছেন । 

“মার্কগ্ডেয় উবাচ” হইতে শ্রীপ্রীসপ্তশতী চণ্ডতীর আরম্ভ । “মার্কণ্ডেয় উবাচ” 
এবং প্রথম ছুইটী শ্লোক দ্বারা অধিকারী, অভিপ্েেষ, প্রয়োজন, সঙ্গদ্ধ ও দেবী- 
মাহাক্ের প্রামাণ্য ইজিতে উপদিষ্ট হইয়াছে । পূর্ব অংশের সঙ্গে সঙ্গতি- 
প্রদর্শন এবং শিষ্যকে মনোষে|গী করিবার জন্যও প্রথম শ্লোকের অবতারণা । 

প্রশ্ন । দেবীমাহাত্ধ্য শ্রবণ!দিতে কে অধিকারী ? 
উত্তর । ভক্কিমান্। 
প্রশ্ন। কিরূপে ইহা বুঝা গেল? 
উত্তর। মহাভাগ বা ভক্তিমান্ পুরুষ এই দেবীর কূপ লাভ করেন, এই 

কথা দ্বিতীয় শ্লোকে স্পষ্ট উল্লিখিত । যেবাক্তি দেবীকপা লাভ করিতে চাহে 
_ দেবাঁমাহাত্ম্য তাহার শ্রাব্য বা পাঠ্য-_দেকীরুপাল।ভ ভক্তি ব্যতীত হয় না, 
অতএব দেবীমাহাত্ব্য শ্রবণ ও পাঠে ভক্তই অধিকারী, ইহা! ইঙ্গিতে উপদিষ্ট । 

মহামায়ার মাহাত্ম্য এই গ্রন্থের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য । ধঁহিক স্বুখভোগ, 
স্বর্গ ও মুক্তি প্রয়োজন। গ্রন্থ ও দেবীমাহাত্ম্য এতছুতয়ের পরস্পর প্রতিপাদ্য- 

প্রতিপাদক ভাবই সম্বন্ধ । মার্কগডয় পুরাণ প্রামাণিক গ্রন্থ, দেবীমাহাত্ম্য ঘে' 
মার্কগেয় পুরাণের অন্তর্গত--ইহা৷ বুঝাইতে পারিলে দেবীমাহাক্ষ্যের প্রামাণ্য 
সহজেই নির্ণাত হয়। 'মার্কগডেয় উবাচ” থাকাতে তাহা অনায়াসে বুঝা! যাই- 
তেছে। বিশেষতঃ পূর্ব অধ্যায়ে যে মবস্তরকথন প্রস্তাব মার্কগেয় আরস্ 
করিয়াছেন__তাহারই অন্জবৃত্তি ইহাতে আছে, এইজন্য সঙ্গতিও দেখান হই- 
যাছে, মার্কগের পুরাণের অন্তর্গতও বুঝান হইয়াছে । এই গ্রন্থে মন্গলাচরণ পৃথক্ 
নাই, কেননা এই গ্রন্থ নিজেই দেবীমাহাত্ধপ্রকাঁশক বলিয়া মঙ্গলম্বনপ, সুতরাং 
পৃথক্ ম্জলাচরণ নিপ্রয়োজন। 

মেধস্ মুনি সুরথ ও সমাধিকে যাহা বলেন,মার্কগডয় মুনি ক্রৌষ্ট,কি মুনিকে 
সেই দেবীমাহাত্থ্য উপদেশ দেন এবং পক্ষিগণ জৈমিনিকে তৎসন্বলিত সমস্ত 
পুরাণ উপদেশ করেন। দেবীমাহাক্্ের প্রথমাধ্যায়ে “মার্কণেয় উবাচ” আছে, 
কিন্তু'পক্ষিণ উচুনাই ;না৷ থাকিলেও পূর্বপ্রকরণ অন্ধুলারে তাহা বুঝিমা লইবে। 
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১ টি 

ও নমশ্চণ্ডিকায়ে। 

মার্কঞ্েয় উবাচ। 

সাবর্ণিঃ সৃধ্যতনয়ো। যো মনুঃ কথ্যতেইফটম:। 
নিশাময় তদৎপত্তিৎ বিস্তরাদগদতো। মম ॥ ১॥ 
মহামায়ানুভাবেন য্থা মধন্তরাধিপ2। 
স বভূব মহাভাগঃ সাবর্ণিস্তনয়ো। রবে ॥ ই॥ 

দ্েবীভাষ্যম্। মাকগ্ডেয় উবাঁচেতাদি সাঁবণির্ভবিতামন্থুরিত্যন্তং সন্দর্ডং 

পক্ষিরূপিণে মুনিপুন্ধা মর্কিগডেরোপিদেশাছুপাঁগতৎ জৈমিনিমুচুরিতি প্রকরণীদব- 

উ্দীয়তে | ন তু তদধা।য়ান্বর্গতং নবাদৌ তথাপাঁঠঃ | মৃক্ডোরপত্যৎ পুমান্ মার্ক- 

গেয়ঃ | সপ্তকল্পান্তজীবনে! মহ্িরুবাঁচ ক্রৌষ্টকিমিতি শেষঃ | যঃ, ূধ্যতনয়ঃ 

সাবর্ণিঃ সবর্ণায়! অপত্যমিতি বাত্বাদিত্বাৎ সবর্ণন্য তুল্যাকতেঃ বৈবন্বতন্তায়মিতি 
সুতঙ্গমাদিত্বাছ্থা ইশ, ইতি সাবর্ণিঃ তন্নামা সন্বষ্টমো  মন্ঃ কথ্যতে পূর্বাধ্যায়- 

মারভ্য ইয়স্তমবধিং যাঁবছুচাতে মা! স মহাভাগঃ স্থরথঃ যথা যছুপায়পরম্পরা- 

লব্ধেন মহামায়ান্ুভাঁবেন মহা মায়াকৃপয়া বা তথ্প্রভাবেণ ঘা সাবর্ণী রবেস্তনয়ঃ 

সবর্ণায়াং ছায়ায়াং স্ধ্যাজ্জন্ম সমাঁসাদ্য বৈবন্বতমহুসমানরূপঃ স্থর্ঘযাজ্ন্ম 

সমাসাদ্যেতি রা পূর্বজন্য মনোস্তল্যঃ সাবর্ণিস্তেন সোহভবদিত্যতৈবোক্তেঃ | 
মন্বস্তরাধিপে বভৃব মন্ববসরকালাধিপত্থং লেছে পাঁকায় নিযুক্তস্তদানীমপণন্মপি 
পুরুষো রাজ্ঞঃ পাচকৌহুয়ং সংরৃত্ত ইতিবৎ যোগ্যতামাত্রপরামর্শানৃতপ্রয়োগঃ। 

টি 



৯৬ শ্রীশ্রীচ্তী! 

তৎ্ নিশাময় জানীহি, উৎপত্তিম্ উৎপদ্াতে যদ্মাৎ যেন বা তাদৃগুৎ- 
পত্তিহেতৃভূতমগা মায়ান্ছভাবং তহুপায়ং বা বিস্তরাঁৎ তদ্রত্তাস্তস্য আঁদিতো 

ঘাবদস্তং কঞ্চিদংশমপরিভায় গদতো। ব্দতে। মম। অপাঁদানভ্তসনবদ্ষবোধিক! 
ব&য়ম। মুখাদিত্যধ্যাহাধ্যৎ বাঁ। সৎ্পন্তিং বিস্তরাদ্গদতো মমেত্যনেন 
মহ[মায়ানুভাবতছৃপাঁয়কথাবুভৃৎ্স্রঃ শিপাঃ ম্বাভিমুখীকৃতস্তন্তৈব শ্রদ্ধাসম্প- 

ক্যর্থম॥ এতেন সাবর্ণিঃ লুর্ধাতনয ইতি সাবর্ণিস্তনয়ো রবেরিভানয়োঃ 

পৌনকল্তামপা্িতম ! যু স ইশানযো? শ্বরথনামকপোপে তাক্সনঃ পরামশাৎ, 

*পকিমি "াস্বোৎপভিজেড়ালাবকতাঙ্ষ । মহশিসশ না থিক্ান্র; ইদানীং কা 

মহামায়েতাচাতে মায়ানামি আদুলমিং লাক্ষেপত লা রিপা টিদাকে 

বং রজন্তম্শ্চেত তত্র “মনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ। ভ্রিবিধং কন্মণঃ ফলমিতি 
ভগবছুত্েঃ ইষ্টফলমাত্রহেতুরদৃষ্টং সত্বং সুখক্সিকত্বেন তৈর্থিকাস্তরৈকক্তং, 
মিশ্রফলহেতুরদুষ্টং রজঃ তৈর্থিকান্তরৈছ€থাস্মকত্বেনোক্তৎ সতি আখানুভবে 

ছুঃখান্ুভৃতেরৌৎকটা।ৎ, অনিষ্টফলহেতুরদৃষ্ট২ তমঃ তৈর্থিকাস্রৈর্মোহাআ্মক- 

ত্বেনোক্তমজ্ঞানাতিরেকলক্ষণানিষ্টফলকত্বাৎ। ন ঠচতদেব ছুঃখমাত্রফলকত্া- 
দূঃখাম্মকমন্ত্িতি বাচাৎ হাহ ইতেরোৎকট্যস্তা সুখানুভবাবচ্ছাদকশরীরাব- 
চ্েদরেন যুক্তত্বাদত্র তু অপিকতরছুঃখেহুপি স্ুখত্বারোপেণ মোভাম্মকত্বস্থোবো- 
চিত্যাৎ। ত্রিপাভিন্রেয়মৃষ্টসমষ্টিং  সঞ্চিতপ্রারকক্রিয়মাণতেদাঁৎ পুনস্িধা 
ভিদ্যতে । তত্র সঞ্চিত, নাম জন্মাস্তরীণং যৎ পরিপ1কাস্থনুখং কপণধনবদক্ষুঞ্জং 
বর্ততে ; তু পরিপাকোন্মখং তৎ্প্রারন্বং, প্রারক্কপ্রবর্তিতশরীরেণেছৈব ক্রিয়- 

মাঁণস্য কর্ণ; ফলং ক্রিয়মাণমুচ্যতে, সঞ্চিতানাৎ কচিৎ কিঞ্চিৎ প্রারন্ধং ভবতি, 

প্রীরনধাদষ্টাচ্চ ক্রিয়মাণনিষ্পত্তিরত: সবৃং রজস্তম ইতি প্রত্যেকং কার্যযভূতং 
কারণভূতঞ্চ, ক্রিয়মাণং কাধ্যভূতং প্রারকঞ্ষ কারণভূতম্। তশ্মাৎ জু. 

রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা” ইতি ভগবছুক্তিরপি সঙ্গচ্ছতে ৷ মায়া 
প্রকৃতিরিত্যেকোহর্থঃ ৷ মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাঙ্গিতি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চাচাধ্যৈঃ 

“ইত্যেষা সহকারিশক্তিরসম! মায়! দুকুত্্রীতিতে। মূলত্বাৎ প্ররৃতিঃ গ্রবোৌধভয়- 
তোহবিদ্যেতি যন্যোর্গিতে”তি ৷ সেয়ং মায়া মহতী সতী মহামায়েত্যুচ্যতে | 

অথ কিমিদং মহত্বম? পরমাত্মসহিতত্বমিত্যবগম্যতাম। যদ্বা যাবদদৃষ্টসহিত- 
পরমাটক্মব মহামায়াপদার্থঃ। পরমাত্মা যাবজ্জীবাদৃষ্টানি চেতি মিলিত্বা 
মহামায়াসংজ্ঞাং ভজত ইতি ভাঁবঃ। উপাসকাদৃষ্টসম্ভূতোপাশ্তশরীরভেদঃ 
জীবাম্মাবচ্ছেদকচৈত্রাদিশরীরবৎ পরমাক্বাবচ্ছেদকো ভবন গুর্বিণীদেহো 
জণস্যেব নিখিলজীবানামাশ্ুয়তামাঁপদাতে-_যথাহি স্কিম শরীরং সর্ব্বৈরেব, 



প্রথমোহধ্যায়ঃ | , ৬৭ 

জীবাক্মিভিঃ সংযুক্তমপ্যেকন্যাদবষ্টবশাদেকমেব শরীরমবচ্ছেদকত্বাখা শরীরাস্তর- 

বিলক্ষণসন্বদ্ধবন্ভবতি তথাঁবিধং গুর্বরবিণীশরীরঞ্চ জ্রণজীবন্য সর্ববমূর্তসংযোগি- 

নোহপি মূর্তাস্তরবিলক্ষণসম্গদ্ববৎ, যেন তচ্ছরীরোৎপত্তিস্থিতিনাঁশবিকারহেতু- 

ভূতব্যাপার1 নিয়মান্তে এবমেব হুর্গাদিমূর্তিঃ সর্বমূর্তসংযোগিনঃ পরমাত্ধন উপা- 
সকজীবা দৃষ্টবলান্মর্তা স্তরবিলক্ষণাঁবচ্ছেদ কত্তসন্গদ্ধবতী যাঁবদদৃষ্টাশ্রয়নিখিলজীবা- 
আ্নামনন্তসাধারণসশ্বন্ধাষ্পদং ভবতি, যেন গুর্বিণী, জ্রণম্পন্দনাদ্দিবৎ সাঁপি 

নিখিলজীবপ্রযত্বমববুধ্যতে, জ্রণজীবশরীরং স্বয়মশিতপীতাঁদিনেব সর্বানেব 

জীবান্ স্বব্যাপারেণ প্রবর্তয়তি। কোহসৌ ব্যাপার ইতি চেৎ তদবচ্ছেদেনা দৃষ্ট- 
পরিপচনমিত্যবগচ্ছ । অতএব সেয়ং মাঁতেতি জগদন্দেতি জগন্ধাত্রীত্যনিকেত্যাঁদি- 
নামভিব্যপদিশ্তে । নন্তু নায়ং পক্ষঃ জগ্তশতীসম্মতঃ, সর্বন্বরূপে সর্বেশে 

ইত্যাদিন1 মহামায়াঁয়াঃ সর্বস্বপত্বেনীভিধাঁনাঁৎ_সর্বস্বরূপত্বেনাভিধানং তাঁব- 
দছৈতপক্ষ এব ঘটতে, অত্র তু পক্ষে পরমাত্মনো৷ নিখিলজীবাত্মনাঞ্চ সর্বমূর্তসং- 
যোগিত্বেঘপি সর্বন্বরূপত্বানভ্যপগমাঁৎ ইতি চেৎ অদ্বৈতপন্ষে যথা সর্ব্বেশত্বং 

মায়িকং সর্বস্বরূপত্বং পারমার্থিকমিতুযুচ্যতে তথাম্মিন্ পক্ষে সর্বেশত্বং পাঁরমার্থিকং 
সর্বস্বরূপত্বঞ্চীরোপিতমিতি বিপরীতন্ত অুবচত্বাৎ ৷ নচ সর্বেশত্বং সর্বন্বরূপত্বৈ- 

তছভয়মেবাদ্বৈতপক্ষে পাঁরমার্থিকং ভবিতুমর্হতি, অন্তাপেক্ষত্বাদীশনস্য । নম্বী- 

শনন্য মাঁয়িকত্বং ইন্জ্রো মাঁয়াঁভিঃ পুরুবূপ ঈয়তে ইতি একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়া 
তস্থূর্ধ ইমান লোকানীশত' ঈশনীভিরিত্যাদিশ্রতিপ্রত্যয়সিদ্ধমত্রোক্তং ; সর্ব- 
স্বরূপত্বস্থ।রোপিতত্বে তু কিং মানমিতি চেন্সৈবং ছান্দোগ্যশ্রুতৌ। প্রাা দিদৃষ্ট্যা 
ওক্গারাছ্যপাসনমুপক্রম্যারোপপরম্পরাপ্রকরণে সর্বদৃষ্ট্যা ব্রন্মোপাসনম্য সর্ববং 

খহিদং ব্রন্দেত্যুপদেশাৎ তদনন্তরঞ্চ মনোময়ত্বাদ্যারোপেণ শাগ্ল্যবিদ্যা- 

।মারভ্যা দিত্যান্তদৃষ্্যাধ্যাম্মাধিটৈবিকত্রক্মোপাসনোপদেশাচ্চৌপক্রমোপসংহারাদি- 

লিঈৈব্রন্দপদব।চ্যপরমান্মনঃ সর্বাত্মকত্তেন/রোপ এব তাৎপর্যনির্যয়েন তস্তা' 

এব মানত্বাৎ। উষা টব অশ্বগ্তা মেধা শির উত্যাদিন|রে।পৰচন্মুপক্রমা 

ইলাসি টমভ্রাবকণীতান্তমন্ত্রণোপ্াারোপং প্রতিপাদয়স্তা। রূৃহদারণা কশ্রুতেরপি 

সর্বমাট্মৈবাভূদিত্যাদ্যাস্তরালিকবচসামারোপপ্রতিপাদনপরত্বে তাঁৎপধ্যাৎ। 
অন্তথা ছাঁন্দোগ:রহদারণ্যকয়োরুপক্রমোৌপসংহাঁরীবেবমারোপপরো ন শ্যাতাম্। 

অথ কিমর্থোহয়মারোপ ইতি চেদ্রাগছেষনিবৃত্যর্থ ইতি ব্রমঃ। তথাহি ভেদ- 
জ্ঞানমুপজীব্য রগছ্েষৌ প্রবর্তেতে, তচ্চেদারোৌপপরম্পরাশিথিলিতমূলং ক্ষীয়েত 

কিমূপজীব্য তৌ প্রবর্তেতাম্। নাপীশনস্ত মায়িকত্বং শ্রোতম্ঃ ইক্ো- 
মায়াতিরিতাদিঞ্রতৌ, পন্রমাত্মনো বরপবজে মায়া নাম জীঝদ্ষ্টভেদাঃ কারণ- 



৬৮ ীস্রীচ্তী। 

মিতান্যৈবোক্তত্বাৎ নস্থীশ্বরত্েহপি। অথ খলু ঈশতে ঈশনীভিরিতি যছৃপ* 
দরশিতং তত্রাপীশনশক্তয় এবোক্তীঃ নত্থীশনন্ত মায়িকত্বমপি। অতো ন 

রত্যন্ষসিদ্ধৈতং প্রকারাস্তরপর্ধযবসায়িনীভিঃ  শ্ুতিভি বাধ্যতে, আদিত্যে। 

'যুপ ইত্যাদিবৎ | তন্মান্মহামীয়ায়াঃ সর্ধবেশনং পীরমার্থিকং, সর্বন্বরূপত্ব্চা- 
রোপিতমিতি সিদ্ধম। অদুষ্টানাং পরমীক্মনশ্চ জগ্ঠমীত্রং প্রতি হেতৃতয়1 হেতু- 

হেতুমতোধ্ধশ্মিণোশ্চাঁভেদাধ্যবসায়াৎ মহামাধাঁয়া  সর্বস্বর্ষপত্থারৌপণং 

সঙ্গচ্ছতে আয়গ্তমরুণা গৌরিতাঁদিবৎ । অতএব "ধন্মাণি দেবি সকলানি 
সদ্দেব করন্মাণ্যত্যাদতঃ প্রতিদ্রিনং সুরূতী করোতি। স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো 

ভবতীপ্রসাদাল্লোকজ্রয়েহপি ফলদ! নন দেবি তেন” ॥ ইতি, “মোধে সরস্বতি ধরে 

ভূতি বাভ্রবি তাঁমসি। নিক্নতে ত্বং প্রসীদেশে নারারণি নমৌহন্ক তে ॥” ইত্যনয়োঁঃ 
প্রথমে ধন্ম্য কশ্মরতানাং স্বগজনকত্তেনাদৃষ্টরূপত্বং দ্বিতীয়ে সাত্বিকরাজসতামস- 
নিয়তিরপত্থং বক্ষামাণং স্থপপদ্াাতে ৷ ইতি স্তারবৈশেষিকমতান্বর্তিনঃ | অত্রা- 

পেক্ষিতপ্রমাণং ধঙ্্বাণীতি মন্ত্রভাষ্যে বক্ষামঃ | 

সব্বরজন্তমসাঁং সাম্যাবস্থা প্ররৃতিঃ, সৈবাঁঘটনঘটনপটীরস্বাৎ মায়া, মায়াস্থ 
প্রকৃতিং বিদ্যাদিতি শ্রুতেঃ । সত্বাদয়স্ত ম্বখছুঃখমোভাকত্মকা গুণভেদাঃ নত্বপৃষ্ট- 

রূপাঃ, তন্যা৷ মহত্ঞ্চ পুরুষাধিঠিতত্বম্, পাস যাবৎ, 

ঘথাহি দেহাদ্যনিয়তাঁভিমাঁনিনো জীৰাঃ, অহং সু?) অভৎ কাঁণত, অহমজ্ঃ, অহং 

জানামীত্যনিয়তং প্রতিপদাতে, রক্ত ড় ণ তথা, প্ররুতিমেবাম্মা 
মমভিমন্ঠতে বুদ্ধ্যাদিকঞ্চ স্বকাধ্যং ন তু তদপ্যান্মত্বেন, যথাহি কুলালো 

দেহমাস্বীনমভিমন্তমানোহপি ঘটাদিকমাম্মতেন ন।প্যবস্থাতি তছৎ। সাঁ চ 

স্বটবভবাদভৌতিকং বূপং দধতী ছূর্গাদিনাম' ওরভিদীয়তে, জগছৃপাদানত্বা- 
ন্নাতেতি জগদন্ধেতি জগদ্ধাত্রীত্যাদিনা চ ব্যপদিস্ততে | .“হেডুঃ সমগ্রজগত্তাৎ, 
ভিগুণাপি দোষৈর্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপাপার। | সর্বাশ্রয়াধিলমিদং 

জগদংশভূতমব্যাক্কতা হি পরমা প্ররকতিস্থমাদেতি শ্রোকে স্পষ্টাকুত এবায়মর্থ 

ইতি কাপিলমতান্থবর্তিনঃ | 
মহত্বং নামেশ্বরসহিতত্বং, প্রকৃতিসহিতেশ্বরো বা মহামায়াশব্দার্থঃ । প্রকৃতিশ্চ 

প্রাগুক্তলক্ষণা ৷ তন্যা ছুর্গাদিমূর্তন্চান্ভৌতিকাদ স্ববৈভবপ্রযুক্তাঃ । কথিত- 

শ্রায়ধান্যদিতি যোগানুযায়িনঃ | 

মায়া নাম অজ্ঞানসমষ্টিঃ, সদসপ্ভযামনির্ধ্ঘচনীয়ত্বাদতাত্বিকভাবরূপত্বাদ্বী তৎ- 

নংআ,। মহত্বং চেতনাধিষ্টিতত্বম অধিচিতত্বঞ্চোপাহিতত্বম। তেন মায়োপা- 
ধিকচেতনা মহামায়েতি ফলিতম্, যা হীর্থরত্বেন বাপদিশ্যাতি | উপাধিপ্রভাঁবা- 
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জগন্ুর্তিত্বম উপাঁধেয়প্রভাবাচ্চিতিরূপত্বমত একৈবাহং জগত্যজর দ্বিতীয়া 

কা মমাঁপরেতি বক্ষ্যমীণং স্ুসমগ্রসম্ ; ছুর্গবদিমূর্তিভেদ। অপি মাঁয়িকাঃ ইল্জরো- 
মায়াভিঃ পুরুবূপ ঈয়ত ইতিশ্রুতেরিতি বেদান্তিনঃ। 

মায়া নাম শক্তিঃ সা! চ বহ্্যাদে দাঁহাদ্যন্থুকুল ব্যষ্টিরূপ! খণ্ডরূপা! ৰা, মহত্বং 
সমষ্টিরূপত্বমথগুত্বং বা । সা চ চিজ্জভেষু সমমেব বর্ততে অতএব “যচ্চ কিঞ্চিৎ 
কচিদ্স্ত সদসদ্বাখিলাক্মিকে । তন্য সর্ববস্য যা শক্তিঃ সা'ত্বং কিং স্তুয়সে তদে”তি 
বক্ষ্যতে । তন্তাঃ সর্বস্ববূপত্থঞ্চ শক্তিশক্তিমতোঁরভেদোপিচাঁরাদিতি মীমাংসকৈক- 
দেশিনঃ| অন্তে তু মাঁয়া কম্মমন্ত্ঃ, কন্মদ্বারা বিচিত্রস্থষ্টিহেতুতয়! মায়েবীঘটন- 
ঘটনপট্ুরিতি মায়াসংজ্ঞা, মহত্বং নাঁমাঁশেষত্বং মন্ত্রপমষ্টিরিতি যাঁবৎ ; বক্ষ্যতে হি 

"যন্তাঃ সমস্তসুরতা সমুদীরণেন, তৃপ্তিৎ প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি। স্বাহাঁসি 
বৈ পিতৃগণস্তয চ তৃপ্তিহেতুরুচ্চার্যসে ত্বমত এব জনৈঃ স্বধা চ” ইতি, “ত্বং স্বাহা 
ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারম্বরাত্মিকে”তি চ। ইত্যাঁহুঃ । ছুর্গাবাগৃভবমীয়াশ্রীবীজ- 

কালীবীজাদিবাপিব মহাঁমাঁয়েত্যাগমবিদঃ | ত্বং শ্রীন্তবমীশ্বরীত্যাদিন1 বক্ষ্য- 
মাণত্বাৎ। সাবর্ণিঃ হুর্যযতনয়ো যো মন্তুঃ কথ্যতেহস্টমঃ ইত্যন্যাঁপি তদর্থকত্বাগু। 

তথাহি উঃ অর্থঃ বর্ণঃ অর্ণশব্দোহপি বর্ণবাঁচী বর্ণযৌগপদ্যৎ সবর্ণং বর্ণসাহিত্যং 
সাবর্ণটৎ বা তদপত্যং তদধীনাভিব্যক্তিক ইতি যাবৎ উকারসাহিত্যেনোচ্চার্ধয 

ইতি ভাবঃ | ঘঃ যকারাৎ ঘকারং পরিতাজ্য অধোগণনয়া অষ্টমঃ দকাঁরঃ দূ ইতি 

ফলিতং, তরণিকিরণসঙ্গ চ্চন্দিকাভিশ্চকাস্তীত্যুক্তা। স্ধ্যতনঃ স্ুধ্যবিস্তাধ্যঃ খলু, 

চন্দ্রো ভব্তি তং যাতি প্রাপ্পোতি সনাদবিন্দুযুক্তো! দুৃক্কারঃ তাঁদুশো মন্ুঃ 

ছুর্গামস্ত্ঃ তন্য তদ্দপদেবতীয়া উৎপত্তিমাবিভাঁবং নিশীময়েতি, যঃ ইতি ঈশব্স্ 

পঞ্চম্যেকবচনরূপম্ ; ঈক।|রৎ পরিত্যজা উদ্ধাতনোহ্্টম: একারঃ স্থর্ধাতনয়ঃ বিন্দু- 

যুক্ত; যো মন্ুমন্ত্রে ভবতি তদঘটিতনবার্ণমন্ত্ন্য সাবর্ণিজপ্রত্বাৎ, সব্ণায়] মায়ায় 

মূলপ্রকৃতেবা জায়মানী সরস্বতী তৎন্বরূপত্থাদ্বা দাবর্ণিরিতি মন্ত্রবিশেষণং তছ্ৎ- 
পত্তিং তদ্রপদেব্তায়া উৎপত্তি তদ্দেবতাঁকচরিতং ব1 নিশাময়। যকারাদষ্টমে। 
হকার: স্থধ্যেণ তন্ভতে সাঁয়ং স্বতৈজোনিক্ষেপেণ বিস্তাধ্যতেহসৌ ইত্যপি কৃতে 

কর্ধ্যতনৌ বহ্ছিচজ্দৌ রকারঃ অন্ুন্বারশ্চ তৌ চ ঈশ্চ ততো জসি কৃতে স্থ্্যতনয়ঃ 

রকারানুস্বারাবীকারশ্চ এতে হকারশ্চ সাবর্ণেন বর্ণপাহিত্যেন সংযুক্ততয়োচ্চাধ্য- 

মাণঃ সাবর্ণির্ননুঃ কথ্যতে তেন মাঁয়াবীজমাঁগতম্। অকচটতপযশ্ ইত্যষ্ট- 

বর্গাণামষ্টমঃ শঃ প্রাগুক্তরীত্যা রকারাহুন্বারাভ্যামীকারেণ চ সংযোগবশী- 

ছুচ্চার্ধ্যমাঁণঃ শ্রীবীজং ভবতি । কথ্যতে ইত্যস্ত কথিয়তে ইতি মুলং প্রতিসদ্ধায় 
অস্থকরণরূপঞ্্ তশ্ট একারমারভ্য ব্যুৎক্রমেণ স্বরব্যপ্লনসজ্ঘাঁতগণনয়। যোহইষ্টমঃ 
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অথব। কথ্যত ইত্যনেন তদঘটকাস্তাম্বরগ্রহণং স অষ্টম যস্য অষ্টমত্বং কথিয়তে 

ইতি মূলাঁদেব, তাঁদুশো নাম ককারঃ__সোহপি প্রীগুক্তরীত্যা রকারাঁদিষোগাঁ- 
ছুচ্চার্য্যমাণঃ কালীমন্ত্রো ভবতি । এতেষাং মন্ত্রাণামুৎপত্তির্ধথা তথানু পদ্ৎ দর্শয়ি- 

ষামি, তেন বা লক্ষমীকাঁলীদেবতাকচরিতদ্বয়মায়াতম্। মন্ত্রাণামতিগুহ্ত্বাদেবং 

দুব্ূহভাবেনোপন্াঁসঃ ৷ ইত্যাগমিনঃ ৷ ম্হামাঁয়। হি পরমাত্মনঃ শক্তিঃ, সা চ 

শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ পরমাম্মরূপেণীপুযুচ্যতে ইতি সম্প্রদায়বিদঃ ৷ যা চ বিষণ 
শক্তিঃ নিত্াশ্রীকক্মূর্তের্ন।রায়ণন্তা মূর্তাস্তরৎ তচ্ছক্তিযৌগাছুপাঁসকভক্তিরূপাঁয়াঃ 
তম্তাঃ সামর্থযাদ্বা ভবতি, অতএব ত্বং বৈঞুবীশক্তিরিতি বিষুণঃ শরীরগ্রহণমিতি 
চোঁপপদাতে ইতি বৈঞ্ণবাঃ ৷ ইতরেতরনিত্যসম্থদ্ধবচ্চিদচিদুভয়াক্মিক হি মহামায়' 
ন ততঃ কিঞ্চিদিতিরিচ্যতে ইতি তু বরমূ। অতএব চিতিরূপেণ ঘা কৃৎ্সমিতি। 
নিত্যৈৰ সা জগনুর্তিঃ প্ররুতি্ব্চ সর্ববস্তেত্যাদিকং বিনৈব লক্ষণামুপপদ্যতে । 
বিবেচযিষ্যতে চেদমুপরিষ্টাদধিকস্ত ব্রন্মস্থত্রীয়দেবীভাঁষো দ্রষ্টবাম্। যে তু আনষ্ট- 
নাত্রং ধাঁ প্রৃতিমাত্রং বা মার়ামাত্রং বা চিদবিষ্টানবিরহিতমন্ত্রমাত্রং বা প্রভাব- 

বিশেষযোগীৎ স্ব্ধপবোধকমভব্বেনোপপন্ম্ক্তযপগম্য ব্রহ্মাদিস্ততাদেবতাং মন্তন্তে 

তেষাৎ মতমন্থুপাদেয়ং সপ্তসতীসন্দবিরোধাঁৎ, চিতিরপেণ যা কৃত্ক্মিতাদি- 

বক্ষ্যমাণশ্রোকাসঙ্গতেশ্চেতি সংক্ষেপঃ । ১। ২। 

( নাঁগোলীভট্রী ) সাবর্ণিরিতি। সবনায়াশ্ছয়ায়! অপতাৎ সাবনিঃ । 

বাঁহবাদিত্রা্িঞ. | বিস্তরাঁদগদতে। মমেতি অপাদ!নশেষত্ববিরক্ষা য়া ষণ্ঠী । 

নিশাময় জানীহি | চুরাদে রূপ+ | তশ্ত 'নান্েমিতোহেতো” ইতি মিত্র- 
নিষেধ । সূর্য্য তনয় ইতি দক্ষসাবণ্যাদিনিরাপার্থম ॥ যদ্ধা যঃ 

ঘকারাদসটমে। মন্ুুহ কারস্তম্ত বিশেষণং সৃুর্যাতনয় ইতি । স চাগ্লিস্তেজ- 
স্বিত্বেন তনেদিষ্টত্বাত্তেন তদ্বীজৎ রেফো লভ্যতে । তত্বত্বৃঞ্চ হকারস্ 
লক্ষণয়ৌচ্যতে । তস্তৈব বিশেষণাস্তরৎ--সাবর্নিরিতি । সবর্ণা লোহিত- 

শুরুকুষ্ণবর্ণসহিতা প্রকৃতিঃ তম্তা অপত্যবৎসম্বদ্ধি তদ্ধা:ক ঈকারঃ । 
তদ্বত্বং লক্ষণয়! । অস্তিমো বিন্দুদ্ত শ্লোকে ম্বরূপত এব নিবেশিত ইতি 
ঈী। হ্রী ইতি বীজং লব্ধমূ। তছৃৎপত্তিৎ তন্মন্ত্রপ্রতিপাদ্যদেবতায়। 
উৎপত্তিৎ নিশীময়েতি সন্বন্ধঃ | যদ্যপি এতদবপক্রমপ্রশ্নে অন্মিন কণ্পে 

সপ্ত যেশুন্তে ভবিষ্যন্তি মহামুনে। মনবহ্জান জমাচক্ষ। তেষু দেবাদয়শ্চ 
যে" ইত্যেবোক্তৎ, তথাপি সাবনিক্কাখ্যানকথনোত্তরৎ, মাকগডেয়পুরাণে, 
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'সাবর্ণিকমিদৎ সম/ক প্রোন্তৎ মন্বস্তরৎ তব। তখৈৰ দেবীমাহাত্যুৎ 

পৃষ্টমেতত্তবোদিতম্" ইত্যুপসংহারেণ তদ্দিষয়ে ত্রোৌষ্টকিপ্রশ্নস্তানয়নাঁৎ 
উপক্রমপ্রশ্্ঃ প্রশ্নীস্তরোপলক্ষণমিতি বোধাম ॥ ১ 

মহামাঁয়েতি । বিসদৃশপ্রতীতিসাধনৎ মায়! । তস্থা। মহত্ৃঞ্চ সর্বব- 

নিষয়ন্গমিতি মহামায়া ঈশ্বরশক্তিঃ তস্তা অনুভব ইদমিখংৎ ভবত্বি- 

তীচ্ছা। মন্বম্তরং কিক্দদধিকৈকসগ্ততিযুগাও্কঃ কাঁলঃ। ভতখেত। 

নেন তথা তং প্রকার নিশাময়োজ!নুষঙ্ো দর্শিতিঃ। ভগ ভগ- 

সমুহঃ | 'এশ্ব্্যস্ত অমগ্রন্ত ধন্বস্ত যশসঃ, ভিয়ুঃ। জ্ঞনিবৈরাগায়ো- 

শ্চৈব না ভগ ইতীরণা” ইতি ঝিষুপুরাঁণাৎ। বভাবেতি ভূতব্দুপচারঃ 
তদ্বনন্য।বশ্যকতদ্যোতনাঁয়, সাঁবণিস্তনয়ে। রব্রিতি সন্্রমে পুনরুক্তিও ॥ ২ 

€%। 

তন্বপ্রকাশিকা। মার্কণেয় উধাচ। ঞোগ্নকিমিতি খেষঃ। মুকফোরপতা 

শুন্রাদিঃ, অপাওকদ্রোরেয়ণীতাকারলুক্। অদন্তেহপি মকগডণব্োহস্তি যথা 

শ্রীমদ্চাগবতে, “মর্ককেয়ো মক কন্ত প্রাণাদেদশিত] মুনিত 1” জাবর্ণিরিতি । আয়া 

যোহষ্টমো মনঃ কথাতে কথয়িষাতে স সাবর্ণিরিতি সবায়। অপতাৎ বাচ্বাদিত্বা- 

দিন । অষ্টমো মন্ুঃ কিন্তুতঃ হধাতনয়ঃ রবে পুত, এতেন সমুদ্রকন্তায়াঃ সব- 

য়া! অপত্যব্যারৃত্তিঃ ৷ সাবর্ণিরিতি পদেন স্থ্ধ্যপত্যাশ্ছীয়|য়া অপতাব্যারভিতিভি। 

অথবা বৈবস্বতমনোঃ সবর্ণোহয়মিতি সাবর্ণিঃ। তদুৎপন্তিং তস্ত জন্ম, উৎ্পত্তেঃ 

ক্রিয়াত্বেন শ্রবণাসন্তবাৎ লক্ষণর়া তত্প্রক।শকমাখ্যানম্, অশ্রায়ত পারঞ্চজন্মিতি- 

ব্দিত্যথঃ । মম 1 সকাশীৎ নিশাময় শখু। মমেত্যবায়ম্, অত্র পঞ্চম্যর্থে 

বঙ্ঠা, যা শেষে ষষ্ঠী । ম্ম কিন্তুতম্ বিস্তরাদগদতঃ বিস্তরমুপন্থস্থ প্রপঞ্চাৎ কথর়তঃ | 

অন্ধ নিশময়েতি বক্তব্যে ছাঁন্দসো হম্বাভাবঃ। বিদ্যাবিনোদস্ত নিশাময় জানীহি 

জ্ঞানেন চক্ষুষা পশ্য ইত্যাহ। শমলক্ষ আলোচনে ইত্যন্ত রূপমিতি কেচিৎ। 
বন্ততম্ত এতদ্ ভাষাবিষয় এব যুক্তং নত্বর্ষিপ্রয়োগে । তথাচ ভারতাচারধ্যধুত- 

বচনানি ;_“পদজৈর্নাতিনিবদ্ধঃ কর্তব্যো মুনিভাষিতে ।  অন্ুম্মরণতাৎপর্য্যা- 

ন্াঁদ্রিয়ন্তে হি লক্ষণম্ ॥ যাল্থ্যজ্জহার মাহেশাদ্বাসো বাঁকরণার্ণবাৎ। তানি রিং 

পদরত্বানি সন্তি পাঁণিনিগোষ্পদে ॥ ন দৃষ্টমিতি বৈয়াসে শব্দে মা সংশয়ং কৃথাঃ। 
অজ্ৈরজ্ঞাতমিত্যেবং রত্বং ন হি ন বিদ্যতে ॥৮ ইতি । তম্মাদত্রাতিনির্বদ্ধো৷ নিক্ষল- 

ত্বাদশ্মীভিরুপেক্ষিতঃ, এবমন্তাত্রীপি। যদ্বা মম গদতে৷ বচনাজ্জীনীছি, গদনং গদঃ 

ভাবে ঘঞ, ॥ ১৬। 
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তত্ব প্রঃ। মহা ॥ স সাবর্ণিঃ ম্হামায়াপ্রসাঙ্গেন রবেস্তনত্বঃ সন যথা মন্বস্তর।- 

ধিপো বব তথ। নিশাময়েতি সন্বদ্ধঃ, ভাবিনি ভূতত্বারোপঃ। দ্ধ কারণে কার্ধ্া- 
রোপঃ, কারণং মহামায়ায়াঃ প্রসাঁদঃ স তু জাত এব। ম্বস্তরস্ত কিঞ্চিদরধির- 
দিব্যৈকসপ্ততিযুগাত্মকঃ কালঃ ॥ অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়া । বিষয়বিস্দৃশপ্রতীতি- 
সাধনমিতি বা। সা চ পরমেশ্বরশক্তিঃ ভগবদ্রপবিশেষঃ ৷ যছুক্তং তৃতীয়স্কদ্ধে, 
“সা বা এতন্থ সংদ্র্ শক্তি সদসদাত্মিক1 | মাঁয়| নাম মহাঁবান্ো” ইতি, লিখিষা- 
মাণনারদীয়বচনে চ তস্য শক্তিরিত্যুক্তেঃ । “তন্মীয়া ফলরূপেণ দ্বিধা সমভবদ্ধ হু- 
দিশতি একাদশে চ। টশবাগমে চ “আনন্দচিদ্ঘনস্বামী প্রভূঃ প্রকৃতিরূপধৃগি”তি। 

মহতী সর্বব্যাপিক। চাঁসৌ মায়? চেতি তথী। যথ! নারদীয়ে, “যথা! হরির্জগদ্যাপী 
তন্য শক্তিস্তথানঘ ৷ দাহশক্তিধথাঙ্গারে স্বায়ং ব্যাপা তিষ্ঠতীশতি। মাতি ঈশ্বর- 

মপি বশীকরোতীতি মায়া । তথাচ তৃতীয়ে, “বিলোকা মুমুহে সদাঃ স ইহ জ্াঁন- 

গৃহয়েশতি । যদ্বা মীয়তে জ্ঞায়তে পরমেশ্বরোঞ্জজর! ইতি মায়া। "যতো বা 
ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাভানি জীবস্তী”তাদি শ্রুতিপ্রতিপ।দিতন্ত মায়া- 

কাধ্যসথ্ট্যাদিত্বাদ্বা তটস্থলক্ষণতয় ঈশ্বরজ্ঞানস্য সুশকাত্বাৎ। আগমে চ “অব্যক্ং 

ন চ ব্যক্তৎ স্যাঁৎ প্রকতা। জ্ঞায়তে ধ্ব্ম্। তন্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জ্ৰায়তে নান্যথ 

রুচিৎ॥ বিন। ঘটত্বযোগেন প্রত্যক্ষো নান্তথা খটঃ । ইতরাভিদ্যমানোহপি ন 

ভেদমুপগচ্ছতী”গতি | মা মানে যঙআদিত্বাৎ। স কীদৃকৃ? মহাভাগঃ ভগানাং 

ধশ্বধ্যাদীনাং বৃন্দং ভাঁগং মহদসাধারণং ভাগং যন্থ সং। “এশ্বধ্যস্য সমগ্রস্য বীধ্যস্থয 

যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ানবৈরাগায়োশ্চৈব ষণ্নাং ভগ ইতীন্গনা॥” ইতি বিষুপুরাণম্। 
ইঙ্গনা স্থচনা। পূর্ববশ্শোকে অষ্টম মন্বস্তরাধিপ* সাবর্ণিনামা সধ্যতনয় ইতু)ক্তং, 
ইহ তু তস্য রবিতনয়্তে ম্স্তরাধিপত্বে 5 মহামায়াপ্রসাদঃ কারণমিতি ন পৌন- 
রুক্ত্যম্ ॥ ২॥ 0 

অনুবাদ । মার্কগেয় বলিলেন, যিনি সুর্ধ/নন্দন সাঁবর্ণি ও অষ্টম 
মনু বলিয়! কথিত হইয়া আসিতেছেন, সেই মহাভাগ (সুরথ ) যেরূপে 

মহামায়ার অনুকম্পা লাভ করিয়৷ সবর্ণাগর্ভে সূর্যের ওরসে জন্মগ্রহণ 
এবং মন্বস্তরের আধিপত্য লাভ করিতে অধিকারী হইলেন, তুমি আমর 
নিকট তাহা! অবগত হও; আমি ভাদৃশ শুভাদৃষ্ট লাভের বৃত্তান্ত 
সবিস্তারে কীর্তন করিতোছ । ১। ২। 

ভাষ্যব্যাখ্যা। হৃধ্যের পত্বী সংদ্রা, সংজ্ঞা সুধ্যতেজ সন্থ করিতে অসমর্থ। 

হুইয়! নিজ ছায়াকে স্ূর্যাসমীপে রাখিলেন এবং স্বয়ং তপস্ঠা করিবার জন্ত 
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উত্তরকুরুতে গমন করিলেন । ছায়া স্ভাহীরই অন্্রূপা, এমন কি শ্ু্যদেব 
তীহাকে সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিতেন। সংজ্ঞার সমান বর্ণ অর্থাৎ রূপ তাহার 
ছিল বলিয়াই সাহার নাঁমাস্তর সব্ণ]। স্ীহার গর্ভজাত বলিয়া! অষ্টম মন্তুর 
নাম সাবর্ণি। অথবা বৈবস্বত মন্থ ও সাবর্ণি মন্থর বর্ণ সমাঁন--সবণ বৈবস্বত 
মন্ধর ভ্রাত। বলিয়] ইহার নাম সাবর্ণি। স্বরথ স্থধ্যের ওুরসে জন্মগ্রহণ করিয়! 
সাবর্ণি নামে পরিচিত ও মন্বস্তরাধিপতি হইয়াছিলেন,__সাঁবর্ণি বলিয়া! ধাহার 
উল্লেখ কৰির। আসিতেছি, তিনি জন্ম।স্তরের শুরথ রাজা । আুরথ রাজা যেরূপ 

ঘটন! পরম্পরায় জড়িত হইয়া পরিশেষে দেবীর প্রভাবে সুর্যের রসে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া মন্বস্তরের আধিপত্য লাভে অধিকারী*হইলেন--সেই রৃত্বাত্ত এই 
দেবী-মাহাস্তো বর্ণিত। 

মার্কগ্ডেয় যে সময় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন সাবর্ণি বা মন্বস্তরের 

অধিপতি হন নাই এখনও হ'ন নাই ভবিষ্যতে হইবেন, সুতরাং “বভূব+, অর্থাৎ 
হইয়ীছিলেন বা হইয়াছেন এইরূপ অতীতের প্রয়োগ সঙ্গত হইল কিরূপে ? তদু- 
তরে বলা যায় নিযুক্ত পাচক_-_তখন পধ্যস্ত পাক না করিলেও পাক করিতে: 

“অধিকারী বলিয়া' এই ব্যক্তি পাঁচক হইয়াছে এইরূপ প্রয়োগ যেমন হইয়া থাকে 
মন্বম্তরের আধিপতা তখন পর্যাস্ত না হইলেও তাহাতে অধিকারী হওয়াতেই 

অতীতের প্রয়োগ হইয়াছে । ব্ল! বাহুল্য, স্থরথের বরলাভই আধিপত্যের অধি- 

কার । ছুইটী শ্লোক মিলাইয়। একবাকো পরিণত করিয়া যেরূপে অর্থবোধ 

করিতে হইবে তাহা! অন্থবাদে আছে । কিন্ত এই এক বাক্যের ছুইটী ঠ্লোকে 

“সাবর্ণিঃ স্থর্যতনয়ঃ” এবং “সাবর্ণি: রবেস্তনয়ঃ” এই হুইটী অংশে পুনরুক্তি 
হইতেছে, তাহার নিবারণের উপায় কি? উত্তর এই-_অন্থ্বাদ পিলেই বুঝিবে 
চ্মরুক্তি নাই, কেননা প্রথম “সাবপ্িঃ স্র্যতনয়” ইহা স্বুরথের পরিচয়, দ্বিতীয় 
“সাবর্ণিস্তনয়ো রবে১” তাহার উৎপত্তি এবং অন্তাহশ ছারা মন্বস্তরাধিকার 

প্রাপ্তির কথা স্থচিত হইয়াছে । “উৎপত্তি” উৎপত্তিছেতু মহামায়াপ্রভাব ; 

এইরূপ অর্থে পুনরুক্তি বা অসঙ্গতি নাই। 
মহামায়া__পরমাত্মবা এবং অনৃষ্টসমষ্টি ; দুর্গা প্রভৃতি মুর্তি ভক্তগণের অদ্ৃ্ট 

বশতঃ আবির্ভূত হ'ন। মনুষ্যাদি দেহ যেরূপ, স্বকীয় অনৃষ্টে উৎপন্ন হয়, মহা- 

মায়া মূর্তি সেরূপ নহে । এই দেহে পরমাত্বার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে-_জীবাত্- 

সমূহেরও অপর প্রকার বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, একই যুক্তিতে এ বিভিন্ন প্রকার 

সম্বদ্ধে পরমাত্মাঁ এবং জীবাত্মসমূহ সম্বন্ধ থাকাতে পরমাত্মা ও অনৃষ্টসমটির 

একজ্ধ সমাবেশ বু'িতে পারা যায়; বলা! ৰাহুল্য-_এই নুর্তভিই থে কেবল 
১৩ 
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পৃথিব্যাদিভৃতপ্রধান হয় তাহা নহে, পরস্ত মনঃপ্রধানও হইতে পারে। 

মনোযোগ করিয়া বুঝ, জীবাক্মা অসংখ্য, পরমাঝ্মা এক; & অসংখ্য জীবাস্মা 

এবং এই এক পরমাস্তা সকলই সকল পরিচ্ছিন্ন দ্রব্যে সংযুক্ত । পরিচ্ছিন্ন-অর্থে 

কোন একটী দ্রব্য অপেক্ষ! আকারে ছোট । মামার যে দেহ তাহার 

সহিত যাবতীয় জীবায্মা এবং সেই পরমাজ্ম।র সংযোগ আছে। তাহ" 

থাকিলেও মআঁমার এই দেহের অপিষ্ঠাতা একটী জীবাত্মা। অপর জীবাত্ধান় 

জানাঁদি এই দেহাবচ্ছেদে হয় না, পক্ষান্তরে অন্ক দেহের অধিষ্ঠাতা 

জীবও এ সকল দেহের সহিত এরূপ সঙন্দযুক্ত ; এ সমস্ত জীবাক্বার: 

ভানারদি এই মদীয় দেহাবচ্ছেদে ভয় না।, এই জীবাক্কার স্থীমূর্তিতে অধিষ্ঠান 
হইলে--গর্তাবস্ক।য় সেই ক্ত্রীদেতে সকল জীবাত্মার সংযোগ থাঁকিলেও 

ছুইটী জীবাত্মার স্ষদ্ধ উল্লেখ্য ২ একটা জীবান্ম(র নধিষ্ঠান সম্বদ্ধ এবং অন্ত 

জীবাস্মার অসাদারণ সংযোগসন্বদ্ধ ; প্রথমোক্ত জীবাত্মা এ স্ত্বীদেহের 

অখিষ্ঠাতা, দ্বিতীয় জীবাত্মা গর্ভস্থ শিশুদেহের অধিষ্ঠাতা। প্রথম জীবাতআর 

প্রযত্বে দ্বিতীয় জীবাত্মার অধিষ্ঠিত শরীর পোষিত হয়, দ্বিতীয়জীবাত্মীধিষ্ঠিত 

দেতের স্পন্দনাদি-অন্ুভব প্রথম জীবাত্মাও করিয়া থাঁকেন। সেইরূপ মহা- 
মায়ার হূর্ণা প্রভৃতি মূর্তিতে পরমাস্মা অধিষিত এবং যাবতীয় জীবাত্মার 

অসাধারণ সংযোগ বর্তমান-_জীবাজ্ম(র সেবপ সংযোগ অপর কোথাও নাই 

বলিয়া অসাধারণ সংযোগ বলিতেছি। এই জীবাত্মসমষ্টিই অনৃষ্টসমষ্টির 
আশ্রয়। একই মুর্তিতে ছ্বিবিধ আত্মার অসাধারণ সন্বদ্ধ থাকাতে পরমাত্মা ও 
অদৃষ্টসমষ্টির সম্ফেলন অসম্ভব হইল ন1। গর্ভস্পন্দনের ন্াঁয় জীবাত্মসমূহের 
কাধ্যাকার্ধা পরমাত্মার অপিষ্ঠিত মূর্তিতেও অন্থভূত হয়, গর্তপোষণের ন্যায় 

মহামায়ার জগদস্বা জননী জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে । 
আপত্তি; এইরূপ সিদ্ধান্ত দেবীমাহাত্ব্য-সম্মত নহে; কেননা তাহ] হইলে 

'সর্ববন্বরূপে সর্ববেশে' বলিয়া! মহামায়ার স্ভতি হইত না। বর্ণিত মহামায়া ত 
সর্বন্বরূপা" হইতেই পারেন না, পরমাস্মা, অনৃষ্ট ও বড় জোর কোনও কোনও 
মুর্তি ;_এই ত মহামায়া! ইহা সর্ধস্বরূপ কিরূপ হইবে? যদি বল-_পরমাত্মাই 
যে সর্বন্ববূপ, তাহাতে কথা এই যে বেদাস্তমতে তাহা! বটে--যে ভাবে 

এখন মহামায়ার বর্ণনা, তাহাতে বেদাস্তমত- ৰা অছৈতবাদ ত এখন আসি- 
তছে না_এ যে ছ্বৈতবাদ ৷ দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকারদির মতে জীবাত্মার স্তায় 
পরমাক্বাঙ একটী দ্রব্য, জীবাত্বার জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি অসিত্য-_-পরমাক্বার উহা, 
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নিত্য; জীবাত্বার অদৃষ্ট আছে, পরমাত্মীর তাহা নাই। এই পরমাত্মাই ঈশ্বর । 
ভক্তের অদৃষ্ট বশতঃ পরমাঁত্বার ঘে ষে শরীরে অধিষ্ঠান হয়, তন্মধ্যে কোন 

* শরীরের সম্বদ্ধে পরমাত্মার অনিত্য জানাদিও হয়; কোনও শরীরে ব1 তাহা 
হয় না, ভক্তগণের অতৃষ্টবৈচিত্র্েই এইরূপ বৈচিত্র্য হয়; স্বতরাং পরমাত্ম! 
সর্বন্বদ্ূপ নহে। এই আপত্তির খণ্ডন এই যে, অ্ৈতমতে মহামায়া সর্ঘ- 
স্বরূপা হইলে প্রকৃতপক্ষে সর্বেশ্বরী হইতে পারেন না; ঈশ্বরী হইতে হইলে 
অধীন ব্যক্তিসমূহের পৃথক অস্তিত্ব আবন্তক। এই পৃথক অস্তিত্ব কিন্ত আরো- 

_পিত ভিন্ন প্ররুত হইতে পারে পা? প্রকৃত হইলে অঙ্ৈত বাদ নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
ঘদি একটা প্রকৃত ও একটী আরোপিত বলিতেই হইল, তখন সর্বশ্বরূপ! এই 
অংশই আরোপিত এবং সর্ধেশ্বরী এ অংশ প্ররুত, ইহাই ব1। না হইবে কেন? 

ছান্দোগ্য উপনিষদের যে অংশে 'দর্বং খম্ধিদং ব্রহ্ম” আছে, তাহার পূর্বাপর 
স্থানে কেবল আরোপ উপাসনাই আছে। প্রাণাঁদি আরোপে প্রণব উপাসন' 
হইতে আরম্ভ করিয়া মনোময়ত্বাদি আরোপে ব্রদ্ষোপাসনার কথা আছে। 
স্বৃতরাং ব্রন্ষে সর্ব-শ্বরূপত্তথের উপদেশও সেইরূপ আরোপমূলক, ইহাই যুক্তি- 
মুক্ত । নতুবা কি ছান্দোগ্য উপনিষদে কি রুহদারণ্যক উপনিষদে আরভ্ভে এবং 
অবসানে আরোপের কথা উল্লিখিত থাকিবে কেন? ইহা নৈয়ায়িকম্ত। 
সাংখ্যমতে প্ররুত্যভিমানী পুরুষই মহামাঁয়া। ঘে পুরুষ প্রকৃতিকেই আত্মা 
ভাবিতেছেন, তিনিই মহামায়া । প্ররুতিসম্মিলিত ঈশ্বরই মহামায়া, ইহ 
যোগ-মত। বেদীস্তমতে ঈশ্বরই মহামায়া, মায়া-উপাধি, চেতন-_-উপাহিত। 
মায়ায় তিনি ত্রিগুণা-চেতনে তিনি চিতিরূপাঁ। মীমাসক মতে সর্বববস্তর 

অদ্বিতীয় একশক্তিই মহামায়া, অথবা মন্ত্র মহাঁমায়া। তম্ত্রমতেও মন্ত 

উঞজীজম।য়া) তবে মন্ত্রেরে সঙ্গেও চেতনসম্ব্বা আছে, বাচ্বাচক ভাবই 
সেই সম্বন্ধ । 

চৈতন্ক ও প্রক্তি এতদ্বভয়ের নিত্যসন্বদ্ধ আছে। সেই নিত্য সম্বদ্ধযুক্ত 

প্রক্কতি-চেতনই মহামায়! ; ইনি শক্তি-_ইনিই ত্রহ্ষা। ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের 

সিদ্ধান্ত বলিয়া আমি বিশ্বাস করি । ১। ২। 

স্বারোচিযেহস্তরে পূর্ববং চৈত্রবংশসমুদ্ভবঃ। 
স্থরথো৷ নাম রাজাভুৎ সমস্তে ক্ষিতিমগ্ডুলে ॥ ৩॥ 

দেবীতাষ্যম্। কথাং প্রস্তোতি শ্বারোচিষ ইতি। শ্বারোচিযো ছিতীয়মন্ধ 
র্থিনীনা মাগ্নরস: প্রার্থিতানবাপ্তশ্ত তেজন্ষিবিপ্রস্ত রূপমাস্থিতেল কঙ্গি- 



চে জ্ীঞ্ীচণ্তী ৷ 

গন্ধব্বেণ সংগতাঃ | ৩য়ো: পুত্র: শ্বারোচিঃ, তদ্ত্রীক্ষণভাবিতচিত্তায়া মাতু- 

ভাবনয়] বিপ্রতুল্যক্ূপঃ | তশ্মাৎ মুগীরূপায়াং শঞ্চায়াং বনদেবতায়াং স্বারো- 
চিত্ত জন্ম যো ছ্যতিমানিত্যাখ্যায়তে ৷ 'তশ্যোদমিতাণ,। তশ্মিন্বস্তরে অবসরে 

অধিকারকালে, অস্তরশব্ম্াবসরার্থকত্বাৎ পূর্ববং কথারস্তকালাপেক্ষয়া, শ্বারো- 

চিষমনোরেব জোয্ঠপুত্রন্ক চিত্রন্য বংশে বংশাদা! সমুস্তৃতঃ সুরথো নাম রাঁজা 

অভুৎ আনীত সমস্তে নিরবশেষে ক্ষিতিমণ্ডলে। সুরথঃ কিল সার্বভৌম 
নরপতিরাসীৎ । ৩। 

( নাপোজী ) স্বারোচিষে ইতি । স্বারোচিষাধিকা্বোপলস্ষিতে দ্বিতীয়- 

মন্বস্তরে পূর্ববমিতি কথাকালাপেক্ষয়া )চত্রন্তুস্তৈব মনোঃ হৃতঃ | নামোভ 

প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩ 
তত্বপ্র। হইতিহাসমবতারয়তি, স্বারোচিষ ইতি । ন্বারোচিষঃ ছিতীয়মন্থঃ 

তদধিকারাবচ্ছিক্নঃ কাপঃ শ্বারোচিষঃ, শেষে ইতি টণ্। পুর্বং পূর্ববশ্মিন কাঁলে 

স্বারোচিষেহস্তরে ম্বস্তরে সুরথে। নাম রাজা অভূৎ। পদসংস্কাররীত্যা লুঙ 
এবমুত্বরতআপি | কুত্রেত্যাহ,_সমস্তে সপ্তত্বীপাবচ্ছিন্নে ক্ষিভিমণ্ডলে। এতেন তশ্ 

সার্বহভৌমন্তমুক্তম। নন্ু কোহসৌ স্বরথ ইত্যাহ,_চৈত্রকশসমুস্ভব ইতি । চৈত্রে 
নাম ম্বারোচিষমনোজোষ্টপুত্ঃ তস্য বশে সমুস্তবো যন্য | তথাচাত্রেবোক্ত“। 
“চৈত্র ঃ কিম্পুষা ধান সুতান্তন্ত মতাত্বনঃ | সগ্তামী হুমহাবীধ্যাঃ পৃথিৰ 

পালকাশ্চ তে হাত । ৩ 

( বর্ধমান মন্বস্তরের ) পুর্বরবে স্বারেখচিষ নামক ( দ্বিতীয়) মনু 
সময়ে সমস্ত ভূমগ্ডলে স্থরথ নামে চেত্ররাজ-বংশসভভূত ( এক) কা 
ছিলেন। ৩ 

স্বারোচিষ মন্ দ্বিতীয় মঞ্গ। কলি নামক গদ্ধর্ধের গুরসে বরূথিনী নাস্বী 

অপ্নরার গতে স্বরোচিস্ জন্সগ্রহণ করেন, কলি গদ্ধর্ব ববখিনীর শ্রার্থিত 

তেজক্থি-ত্রাঙ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, 

ববখিনী সেহ তেজস্বী জ্রাঙ্ষণ বোধেই তীভাঁর সেবা করিয়াছিলেন। সেই 
ডাবনাবশতঃ স্বরোচির আকার সেই ব্রাক্ধণের অন্ধরূপ তহয়াছিল। (সই 

স্বরোচির ওরসে মৃগন্ধপধারিণী অভিশঞ্চা বনদেব্তার গর্ডে স্বারো? 

মন্থর জন্ম, স্তাহার পিতৃদত্ত নাম হ্যতিমান্। ম্বরোচিঃ বা শ্বরোচিত 

গুজব বলিয়া তীহার অপর নাম স্বারোচিষ। শ্বারোচিষয পূর্ববপুণা ফল 

শ্রজাপতিত্ব লাভ করেন, তিনি দ্বিতীয় মহ্বস্তরের অধিপতি । চৈত্জ 



রথমোছ্ধ্যায়ঃ | ণথ 

কিম্পুরুষ প্রভৃতি পাঁজগণ স্বারোচিষের পুত্র। চৈত্র-রাজার বংশে স্বুরখের 

জন্ম । ৩। 

তন্য পালয়তঃ সম্যক্ প্রজাঃ পুত্রানিবৌরসান্। 
বভৃবুঃ শত্রবে৷ ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা ॥| ৪ ॥ 

দেবীভাষ্যম। সার্বভৌমোহ্য়মৌরসান্ পুত্রীনিব প্রজাঃ ধর্দেণ পাঁণয়তি 

তদরীনানামন্ীকণ তদ্িপরী তাঁচরণে স কিলাধিরাজঃ সামর্ষো ভবিষ্যতি দুষ্কর 

তদন্ু শুণাচরণং স্বেচ্ছাপ্ররত্তান/মিতি তদধিকাঁরভ্রংশনমেৰ শ্রেয়ঃ যেন স্বতম্বী- 

ভাঁতৈরম্মা ভিধথেচ্ছমনুষ্ঠাতুং শকোতেতি মন্তমানাস্তথা তেনীবাচোন জুগুপ্দিতেন 

প্রোথনাদিনা প্রকারে কোপান শ্করান্ অবীন্ মেষাংশ্চ পৌনঃপুন্যেন 

নৈসর্িকপ্ররৃত্তা চ ধ্ব'সয়স্তো নাম কোলাবিধ্বংসিনঃ তৃপাঃ কাশ্মীরপ্রাস্তদেশ- 

পতয়ে! শ্রেচ্ছভেদাঃ সুরথস্ শত্রবো বভূবুঃ। ছ্িষস্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্বনা- 

মিতি ভাব । ৪। 

( নাগোজীভট্র) তন্তেতি । সম্যক নীতিশাস্ত্ানুসারেণ। কোলা 

স্বরথস্যৈবৰ রাজধান্যত্তরম । তথা অতিশয়েন কোলাবিধবৎসিন 

ইত্যর্থঃ॥ ৪ 
তত্বপ্র। তন্ত ম্হামায়ীপ্রসাদহেতুং রাঁজাচুতিমাহ_-তম্য | তস্য সুরথস্ত তথ! 

তাঁদশী ডপাঁঃ শন্ত্রবো বড়বুঃ ঘথা কোলাবিধ্বংসিনঃ কোলা নম তদীয়রাজ- 

ধানী তথ্প্রমথনশীলাঃ | নঙ্গ কিং তন্য প্রজাদ্রোহাদধশ্মেণেবং জাতম্? নেত্যাহ, 

কীদৃশস্য সমাক্ নীতিশাস্থানুসারেণ প্রজাঃ পায় কানিব উরসান্ ধর্শব- 

পত্যা স্ববীর্ধাজাতান্ পুত্র/নিব | ক্ষেত্রজাদিব্যারৃত্তাথমৌরসপদং ) স্ত্রীব গচ্ছতি 

ষণ্ডোহয়মি'তিবৎ লিঙ্গভেদেহপি দৃষ্টাস্তঃ ৷ যদ্বা কোলান্ শুকরান্ বিধ্বংসিতু 

খাদ্িতুং শীলং যেষাং তে যবনা ইত্তার্থঃ । ৪ 

অনুবাদ । যখন তিনি গরসপুত্র-নি্বিশেষে প্রজাগণকে যথাশান্্র 

পালন করিতেছিলেন, তখন শুকর ও মেষঘাতী ( কাশ্মীরপ্রান্ত-প্রদেশ- 

বানিম্লেচ্ছ ) ভূপতিগণ তাহ'র শত্রু হইয়াছিল। ৪ 

ভাষ্যব্যাখ্যা। দহন প্রোথনাদি অযথা উপায়ে শুকর-মেষ-ঘাতী রেচ্ছ 

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে আছে। সমগ্র তৃমণ্ডলের অধিপতি সুর রাজার 

রতুত্ব ইহাদিগকে মানিতে হইত) পরস্ত ইহারা দুর্বত্ত ও প্রজাপীড়ক ছিল। 

ভূ সুর প্রজাগণের পক্ষে পিভৃল্য ছিলেপ) এবং অত্যাচারী “প্রবল হইলেও 



৭৮ স্ীপীচতী। 

তাহাদিগকে দাত করিতেন, স্বৃতরাঁং সার্বভৌম নরপতির ভয়ে তাহার! 

যথেচ্ছ প্রজাপীন্ডন করিতে পারিত না-_এই যে শ্রেচ্ছাচারিতার প্রতিবন্ধকতা 
ইভা হইতেই তাঁহাদের মনে সুরথের প্রতি আক্রোশ হইল ;_তাহারা মনে 
করিল, এমনভাবে রাঁজা করা অপেক্ষা হয় নির্শুল হইব, না হয় স্বাধীন হইব, 

হথেচ্ছাচারী হইব--অশঙএব সুরথের সহিত যুদ্ধ করা শ্রেয়ঃ। এই স্থির 
করিয়। তাহারা যুদীর্থ অগ্রসর হইল । ৪ । 

তম্য তৈরভবদৃষুদ্ধমতি প্রবলদণ্ডিনঃ। 
ন্যুনৈরপি স তৈষুদ্ধে কোলাবিধ্বংসিভির্ভ্জিতঃ ॥ ৫ 

দেবীভাষাম্। নম্থ ৩ধমধমাস্্রভীভানাং তছ্বৈরং ন' যুজ্যতে ইতি চেৎ 
নামর্ষমাজ্জান্তীতাঃ কিন্ত দু দ্বিভ্যভ এব টিবরমাশিতবস্তো যুজ্যতে হি বিজয়- 
মানানাং চিরায় দগুভয়ভঙ্গ:ং বিজিতানাস্ত যথাপূর্বং দণগ্ডভোগ এব ন তু তন্তো 

গুরুতরং কিঞ্চিদিতি নিশ্চিতদগুভোগাপেক্ষয়া দঞগ্ডভীতিনিরৃত্তর্থে সন্দিষফঙ্গ- 

কেহুপি বৈরে তেষাং প্ররত্তিঃ । অথ তঙ্গৈরায় প্রভবস্তঃ প্রবল! এব তেষা 

দ্রগডভীতিরিতি তু বাঙমান্রমিতি টমৈবং, প্রবল দূরমাসতাম্ অতিপ্রবলা অপি 

ক্তাপরাধাশ্চেৎ ন নিত্যমুদাতদ গুত্তম্মান্মচান্তে ইতি বোধয়িতুমতিপ্রবলদ্ডন 

ইতি । নুানৈরপি জাতিগুণধশ্ৈশ্বধাসাধনাদিম্যাঁদর" আরথাদ্ধীনৈরপি কোলা- 

বিধ্বংসিভিঃ পরাজিঙ স সুরথঃ | টৈতরিতানেন কোলাবিধ্বংসিনাং প্রাপ্তাবপি 

পুনরুপাদীনং তদুচিতচ্ছলযুর্জেন আরথপরাজয়হ্থচনায় । স্বগমমন্তৎ | ৫ | 

( নাগোজী ) তস্য তস্তেতি। অতিপ্রবলদগুকতুঁঃ! ছান্দসত্বাৎ কণ্ম্- 

ধারয়াদিনিঃ । ইদং পরাকজ্য়নিমিততম । ন্বানৈর্ল্পসাধনৈহ ॥ ৫ | 

তত্বপ্র। তস্য রাজ্ঞন্তৈঃ সহ যুদ্ধমভবৎ | কীদৃশস্য ? অতিপ্রবলদণ্ডিনঃ দণ্ডে! 

হস্ত্যশ্বাদিঃ, অতিশ্রবলো দণ্ডোহন্তাজ্তীতি ভৃম্থি ইন ২ অতএব কন্ম্ধীরয়াদপি 

তর্বতি। যছাী অতিপ্রবলশ্চাসৌ দণ্ডী 'চতি দণ্ডো দমঃ তথাচ, “দমে দণ্ড ইতি 

খ্যাতজ্ঞম্মাদ্দগ্ডী মহীপতিরি'তি | যদ অতিপ্রবলানপি দণ্ডয়িতৃং শীদং যন্য স 

তষ্য । দৈবন্যাপ্রতিহতেচ্ছত্বমমাহ।_স আুরথঃ ন্বানৈররলাধনৈরপি তৈঃ কোলা- 

বিধ্বংসিভিযুদ্ধে জিতঃ পরাস্তৃতঃ | ৫ 

অতি প্রবল দগুধারী সেই (স্থরথ ) রাজার তাহাদিপের সহিত 

দ্ধ বাঁধিয়াছিল, শূকর ও মেবখাদকপণ ( সংখ্যায়) অগ্প অথবা হীনবল 

হইলেও (খুক্ধে ) সেই ( হৃরথ ) রাজাকে পরাতৃত্রুরিল। ৫০ 



গ্রথমোছধ্যায়; ৷ শন 

ভাষ্য-ব্যাখ্যা। অত্যাচারী অতীব ভ্রবল্ হইলেও হঠাহার দগ্ডবিধানে 
যহারাজ সুরথ পরাজ্মখ ছিলেন নী, এ ক্ষেত্রেও তাহাদিগকে উচিত প্রতিফল 

প্রদানে অগ্রসর হইলেন-_বর্বরগণের বুদ্ধি, জাতিমর্ধাদ], ধন, খরশ্ব্্য এবং 
'সন্ত-সামস্ত সবুর অপেক্ষা অনেক নিরুষ্ট হইলেও তাহার! কপটতা প্রভৃতি 

অধন্্া উপায়ে সুরথকে পরাজিত করিল । ৫ | 

ততঃ শ্বপুরমায়াতে৷ নিজদেশাধিপোইভবৎ। 
আক্রান্তঃ স মহাভাগস্তস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥ ৬ 

দেবীভাষ্যম। ততঃ পরাজয়ানস্তরম্ | নিজদেশাপিপঃ নিজদেশমাত্রাপ্রিপ- 

স্তথাচ দেশাস্তরাধিপত্যভ্রংশ উক্ত£। নন্থ কোলাবিধ্সিভিক্জিতশ্তা তচ্ছেশীধি- 

পত্যমেব নশ্ততু দেশান্তরাধিপতা" তিষ্ঠেদেব কথমুচাতে নিজদেশাধিপ ইতি 

তজ্জাহ আক্রান্ত ইতি বহিরাক্রাস্ত ইত্যর্থ। প্রধলারিভিরাকাস্ততয়া রষ্ট- 
দেশাস্তরাপ্রিপত্যঃ স্থরথঃ বহ্িঃশক্রদুপ্্রবেশ* সুদরকর্ষিত' নিজদে শমাত্র' শশাসেতি 

ফলিতার্থং | ৬। 

( নাগোজী ) তত ইতি | ততঃ ভঙ্গানজ্ঞরম । তৈঃ প্রবলৈঃ অরিভিঃ 

শত্রভিরাক্রান্ত আক্রমিতঃ মহাভ'গঃ সপুরম্ তাঁয়াতঃ । নিজদ্শোধিপ 

এবাভবৎ ন সার্ববভৌম ইতার্থঃ। ভাবি তজ্জম্মভবজম্মাস্তরীণমহাণরাজা- 

মিভি বৃদ্দো স্বীকৃত্য মহাভাগ ইত্যুক্ত্ম ॥ ৬ ॥ 
তত্বপ্র। ততঃ । ততোহভিভবানস্তরং স স্বরথঃ স্বপুরং নিজরাজধানীমায়াতঃ 

সন নিজদেশাধিপঃ মৃলরাষ্রীধিপোহভবৎ। তদা নিজরাজ্যেহপি স তৈঃ 

প্রবলারিভিঃ তদদানী* প্রবলবলবন্তি শক্রভিরাক্রাীস্তঃ অভিভূতপ্রায়ঃ রুতঃ। 

কীদৃক্? মহাভাগঃ ভজন্তে ইতি ভাগাঃ সামক্কাদরঃ, মহাঙ্; প্রট্ুরতর! ভাগ 

য্থযা, যদ্ধ। পুর্ববৰৎ । ৬ 

অনস্তর সেই মহাভ।গ (রাজ! সুরথ ) নিজপুগ্াতে আগমন করত 

ঞ্বেলমাত্র নিজদেশের আধিপত্য লইয়! থাকিলেন, ( কেনন।-_- ) তথন 

পর্য্যন্ত সেই প্রবল শত্রগণের আক্রমণ সমভাবেই ছিল। ৬ 
ভাষ্য-ব্যাখ্যা। তাহার পর রাজা অন্তান্ত দেশে অধিকাররক্ষায় অসমর্থ 

হইয়া কেবল নিজদেশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। প্রভাব মন্দীতৃত হইলে 
ছুরাত্মারা স্থযোগ পায়, মবরথের প্রভাব মন্দীভূত ; রাজ্যলোভী অয্যাতারন্দ 

সৈল্মধ্যে বিশৃঙ্খপা ঘটাইয়া দিয়া রাজার ধনরত্বাদি এবং সৈন্তাদি সমন্বই 
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আত্মসাৎ করিল, দরজা? গেল। খন টিনি ছুতখে কাতর হইয়া মুনিবর 

যেধসের আশ্রমে গমন করিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া নগর, হস্তী, অনুজীবী 

ও ধনরত্বের এবং অন্ান্কি ভোগাবধস্ক বি্রিয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অন্যচ্চ 

সততং যুলে আছে, উনার দ্বারা অসংখ্য বিষয়ে অন্গরাগ ও দঢ অন্ধরাগের 

স্বচন! করা হইয়াছে । রাজাচিন্ার প্রথম আংশেই_াআমার ভত্যগণ ধশ্মত: 

নগর পালন করিতেছে কি. না ৮ এই ষে ধশ্মচিন্ত। ইহ। রাজার ধন্মনিষ্ঠার 

পরিচায়ক । ৩ৎপরে হস্টী € শঙ্গজীবীর “চিন্ভাতেও তাহার দয়ার পরিচয় 

পাওয়া যায়, মর্থচিস্তাতেও তীহার সেই পশ্মভীব-এই ফে প্ররত্তিমূলক 

ধর্ম ও বৈর1গোর অভাব, ইহা শ্ররথ রাজার ভবিষ্যৎ অধিকারের চিত্র * তিনি 

ভোগী, বিরাগী নহেন, ঠাই তিনি মহামায়ার আরাধনা করিয়া পূর্ণ 

ভোগেরই প্রার্থনী করিয়াছেন, যাহার যেমন এধিকার,। তদন্থুবপ ফললাভ 

মবশ্বাস্তাবী | ৬--১৫। 

অমাত্যৈবলিভিদু টু বর্বলস্ত দুরাত্মভিঃ। 
কোষে বলঞ্চাপহৃতং তত্রাপি স্বপুরে ভতঃ ॥| ৭ 

দেবীভাবখ । হত আঙ্গচিওরাগদ্ধেববির্ত, আন্তাচতরাপো ব্রাজালো 551 

অস্থাচিতদেষো রীজছেধঃ। ৩ হেডুঃ- ছুরীস্মভিরতি । নিন্দিতস্থভী বৈরিতার্থ, | 

স্বভাঁবশচ হুক্তাবশি্টাদুষ্টকপঃ যমন্ুখয়মাচক্ষতে, তত্তা নিন্দিতত্ঞ্চ দত্তপ্রতা- 

রণাদিপ্রাচুধাম।  রাজাকামুকে বাজদ্দোহিভিদন্প্র তারণাদিনিপুণৈ্বলিভি- 

রমাত্যৈঃ | দুর্ববলম্তা ক্ষীণশক্তেঃ | শক্তয়£ প্রভাবোৎসাহমস্্জাঃ। দ্রোহ- 

দুষ্টচতুরজবলস্থা বা। ততঃ আধিপতাসঙ্ষোচানজ্ুরম্। তশ্বোতি বা; যষ্ঠোক- 

বচনে তসিঃ, তশ্য সার্ধবিভক্তিকত্বাৎথ। ৭ | 

( নাপোজী ) অমাতোরিতি | ততঃ তম্ | সার্বববিভক্তিকস্তসিঃ | তত্র 

স্বপুরেুপি কোষোহর্থসঞ্চয়, বলৎ সৈন্তৎ চাঁপহৃতম্ আত্মণাৎকুতম্ । 

দুষ্টত্বৎ রাঁজবিষয়দ্বেষবত্বং, ধ্রাত্মত্বং রাজ্ালোভাক্রণস্তত্বমূ, হূর্ববলত্বৎ 
ক্ষীণব-ত্বং রিপুকুতাভিভবাৎ ॥ ৭ 

তন্বপ্র। অমাতোঃ । তদাক্রমণানস্তরং তত্র তন্যেতি বা। তত্র স্বপুরেহুপি 
বলিভিরমাতোর্ন্জাদিভিং কোষো পনাগারং, বলং হস্তাশ্বীদি চকারাৎ রাষ্টা- 
দিকমপি অপহৃতম্। কীদৃশস্তা ? দুর্ববলস্ ব্লরহিতস্ত। কীদৃশৈদছুণষ্টেঃ অধন্মবত্তি- 

ভিদুরাত্মভিঃ লোৌভোপহতবুদ্ধিভিঃ। “কোষযোহস্থী কুট্লে খণ্গপিধানেহথৌঘ- 
দিব্যয়োরিতি যেদিনী। “বলং গন্ধরসে রূপে স্থামনি স্থৌল্যসৈম্তয়ো'রিতি চ। ৭ 



প্রথামোছ্ধ্যায়ঃ। ৰ ৮১ 

তখন, রাঁজালোস্ভী রাঁজদ্রোহী প্রবল দুরাত্মা সচিবধন্দ লেই 

রাঞ্জপুরী মধ্যেও সেই দুর্বল রাজার সৈন্য ও ধনভাগাঁর আত্মসাৎ 
করিল। ৭ 

ততে। ম্বগয়াব্যাজেন হৃতস্বাম্য; স ভুপতিঃ। 
একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্ ॥ ৮ 
স ততরাশ্রমমন্রাক্ষীদ্দি জবধ্যস্য মেধসঃ। 
প্রশান্তশ্বাপদাকী 9 মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥ ৯ 

দেবীভাষ্যম। একাকী সজাতীয়সহায়রহিতঃ । গতনং নিবিভম্। ৮ | ৯। 

( নাগোজী) তত ইতি। ন্বতস্বামাঃ হৃতাধিপত্যঃ। একাকী 

অসহায়? ॥ ৮ ॥ 

( নাগোজী ) স তত্রেতি। মেধা ইতি খধিনাম। বস্ততো বসিষস্য 

নামাস্তরমিদম্ | 'অমুষ্যাঃ স!বতারায়া মহা'লক্ষন্যা অমানুষম। জন্মানি 

চরিতৈঃ সার্দং স্তোত্রৈর্ব! বেদবাদিনাম। কথিতানি পুরা শক্র বসিঠেন 
মহাতনা | স্বারোচিষেহস্তরে রাচ্ছে হুরথায় মহাত্নে । সমাধয়ে চ 

বৈশ্ঠায় প্রণতায় চ সীদতে” ইতি লক্ষাতন্ত্রোক্তেঃ। শ্রীশস্ত রূপমাস্থায় 
পুর! বিপ্রস্ত মেধ; | স্বমায়াং জ্ঞাপয়ামাস হুরথায় সমাধয়ে' ইত্যান্াত্র | 
প্রশান্তত্বং পরহিংসাবিরহিত্বম । মুনিভিন্তচ্ছিষে/শ্চ শে।ভিত মিত্যর্থ£ ॥৯॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। ততঃ সর্বস্বীপহরণানস্তরং স ভূপতিঃ হতাধিপত্যঃ সন্ হয়- 
মাকরুহ একাকী সজাতীয়সহায়রহিতঃ মুগয়াব্যাজেন মৃগয়াচ্ছলেন গহনমতিহ্ছর্গমং 
বনং জগাম। অলক্ষিতস্বার্থং মুগরাব্যাজঃ, তত্রাপি শক্রভয়াদিতি ুর্গমগহননম্। 
হয়ং পন্থানমিতি কেচিৎ। হয়গতাবিতি ধাত্বর্ধাজুসারাৎ করণে ৬£। ৮ 

তত্বপ্র। সতজ। স্রথঃ তত্র বনে মেধসো মেধোনায়ে দ্বিজবর্্যন্থ দ্বিজ- 

শেত্স্তাশ্রম তপোবনমদ্রাক্ষীৎ দৃষ্টবান। সুমেধস ইত্যন্ৈকদেশরহিতং নামেছম্, 

অন্থা অস্প্রাপ্ত্যসস্ভবাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ। বস্ততঘ্ত এতদপ্রমাণং ভর্বহ 

ইত্যাদদিবৎ সংদ্রাশবোহয়ং, মেধুধাতোঃ শরাদেরন্ ইত্যস্। কীদৃগাশ্রমম্? প্রশাস্ত- 
শ্বাপনাকীর্ণ, প্রশাস্তৈঃ পরস্পরহিংসারহিতৈঃ শ্বাপঞ্িব্যাপ্রাদিভিরাকীর্ণং ব্যাগ্তং, 
লিদ্ধাজমন্থ শুদ্ধসত্বময়ন্বাৎ তত্রস্বানামপি রজস্মসোরভাবেন হিৎসাদ্যভাবঃ) যন্থা 

প্রশান্তা; প্রাথজীবলুক্তাবন্বাঃ খ্বাপছে! ব্যাজাদয়ঃ তৈ:, এতেন ভয়হিংসারহিত- 
৯৪ 



ই জীস্ীচগ্ী 

স্বাপ্সিবাসসান্তর্ধ্যং দর্শিতম্। দন্তাবৎ পাঠাস্তরং ব্যবস্থ।প্য সুষ্টৈরাপর্ভিরিতি 

বিদ্যাবিনোদেন ব্যাখ্যাতম্। কিন্তেতত্তখা সঙ্গতৎ ন, সংহিতায়ামপি ন দৃশ্তে । 

পুনঃ কীদৃশং ? মুনেনেদসং শিব্য।স্তৈই যদ্ধা মুনয়ো। মননশীল: শিষ্যাঃ বিদ্যাভ্যাস- 

নিরতাস্তৈকপশোভিতম্। ৯ 

অনস্তর রাজার রাজত্বও অপহৃত হইল, তখন তিনি মুগরা করিবার 

ছলে, একাকী অশ্ব আরোহণ করিস! নিবিড় অরণ্যে গমন করিলেন । ৮ 

রাজ। দেখিলেন,-_-অরণ্য মধে। দ্বিজবর মেধসমুনির আশ্রম, তথায় 

হিৎঅ জন্তগণও শীন্তভাবে ইতন্ততঃ বিচরণ করিতেছে, মুনি ও শিষ্যবৃন্দ 

আশ্রমের শোভা-বর্ধান করিতেছেন | ৯ 

তস্থৌ কঞ্চিৎ স কালঞ্চ মুনিনা তেন সৎকৃত 
ইতশ্চেতশ্চ বিচর-স্তম্মিন মুনিবরাশ্রমে । 
মোইচিন্তয়ত্তদ। তত্র ম ্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥ ১০ 
মতপুর্ব্ব পালিতং পূর্ববং ময়। হীনং পুরং হি তৎ। 
মদ্ভতোক্তৈরসদ্বৃত্তৈরধঘ্মতঃ পাল্যতে ন বা ॥ ১১ 

পবীভাষ্যম। মত্নম্বীতার্থকং মমেভাব্যদ্ং, তস্য ভ.বো মমন্তং) তচ্চ 

সন্বদ্ধিন্ং স্বত্বাদিমত্তেনারোপবিষয়ত্বম। মদসম্বপদ্ধিনি মৎসম্স্থিত্ব-জ্ঞানবিষয়তা- 

রূপেণ 'মমন্তেন আকৃষ্টী আশ্রমাবচরণজনিতশান্তিস্বখাদাচ্ছিদ্য মমভাম্পদবিষয়- 
গোচরীক্কতা চেতন বুদ্ধিরবস্ত । বুদ্ধিরস্তঃকরণবিশেষ ইতি বেদান্ত্যাদয়ঃ | জ্ঞান- 
মিতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ | অয়ং শ্লোকঃ ষট পদীরূপঃ ৷ কাত্যায়নীতম্ে শ্লোক 
চতুক্পদীরূপত্বমভিপ্রেতান্মিনধ্যায়েইষ্টসপ্ততিঃ শ্লোকসংখ্যোক্তা, ছাদশাঁধিক- 
জিশতমান্্,ভপাদা ইতি তু তাঁৎপধ্যমেবমধ্যায়াস্তরেহপি কাত্যায়নীতস্বোক্ত- 
গ্লোকপদার্থো বোধ্যঃ 1 ১০ 

দেবীভাষ্যম্। অস্দ্রত্তিরিতি ধর্মতঃ পাল্যতে নবেতি সন্দেহে হেতুঃ। 
ধঙ্গীমুপক্রম্য চিন্তনপ্রকারকথনেন রাজ্ো ধন্মননিষ্ঠা স্থচিতা | ১১ 

( নাগোজী ) তশ্থাবিভি। কঞ্চিৎ কালমিতি কালাধবনোরিতি ছিভীয়া । 
ইতশ্চেন্ঃ অনিয়তদিগ্রেশম্ । মুনিবরেভি ভাগুরিসম্বোধনম্ আত্রম- 
বিশেষণ বা॥১০।% 

* কাত্যায়নীতস্রোক্তচতুষ্পদীক্লোকাভিপ্রায়েণ নাগোজীতইঃ জোকসমাক্জি- 



প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ | ৮৩ 

( নাগোঁজী ) সোহচিস্তয়দিতি। মমেতি ধষ্টযস্তপ্রতিরপকমব্যয়য্ । 
তন্ত ভাবে! মমত্বং মমেদমিত্যভিমানঃ, তেনাকৃষ্টী নিধৃতিমার্গাদপৃষ্টা 
চেতন! বুন্ধির্ন্ত সঃ। মৎ্পুর্বৈর্ব পূর্ববজৈরিতার্থঃ ৷ হিঃ পাঁদপুরণে। 
উত্তরশ্লেকেনান্বয়ত। মানস ইতি পাঠেছপি আকৃষৎ মানসং 
য্ত ॥ ১১ ॥ 

তত্বপ্র। তস্থৌ। স সুরথঃ তেন মুনিন1! সৎকৃতঃ সম্মানিতঃ পাঁদ্যা্দিভিঃ 
কতাতিথ্যো বা তশ্মি্নীশ্রমে কঞ্চিৎ কালং ব্যাপ্য তস্থৌ স্থিতবাঁন্। হে মুনিবর 
ভাগুরে! যথা! মুনিবরস্য মেধসঃ আশ্রমে । কিং*কুর্ববন্ ? ইতশ্চ ইতশ্চ নানা- 
স্বানেযু বিচরন্ সততং চিস্তাব্যাকুলচিত্তত্বাদেকত্র নিবাঁসাসম্ভবাঁৎ। 

সোইচিস্তয়ৎ। অর্ধঙ্লেেকোহয়ম। স সুবরথম্তদা তশ্মিন কালে তত্রাশ্রমে 

অচিস্তয়ৎ চিস্তাং কৃতবান্। অত্র হেতুঃ যতো মমত্তেন মমেত্যভিমানেন 

আকৃষ্ঠী বশীরুত! চেতন! বিবেকবতী বৃদ্ধিরধশ্য । অস্বকীয়ে ন্বকীয়াভিমানো 
মমত্তবম্ ॥ ১০ | 

তত্বপ্র। চিন্তামেবাহ সার্ধচতুর্ভি: ৷ মৎপূর্বৈবঃ | হীতি বিষাদে, অব্যয়ানাং 
নানীর্ঘত্বাৎ, যদ্ধা হি নিশ্চিতং পুনঃপ্রাধ্াসস্তাবনয়া। তৎ পুরং ময়া হীনং পরি- 
তাক্তম্। যৎ মৎপুর্বৈর্মদীয়প্রাচীনপুরুষৈশ্চিত্রাদিভিঃ পালিতং রক্ষিতং তৈর্মদূ- 
ভৃটত্যর্নম সেবকৈধর্ন্বিতঃ স্াঁয়েন পাল্যতে ন বেতি বিভর্কঃ। নন্থু কষ্টপ্রাপ্তং 
তৎ ধশ্মেণ পালয়িতব্যমেব কিং বিতর্কেণেত্যাশক্কায়ামাহ,__অসদ্রততৈঃ£ অস- 
চ্চরিত্রৈঃ অধর্্ননিষ্ঠানাং কুতো ন্ায়পরতাস্তীতি ভাবঃ ৷ ১৯ 

মেধস মুনি রাজ'র আতিথ্যসৎকার করিলে, রাজা! সেই মুনিমগুল- 
মগ্ডচিত আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করত কিয়ৎকাল অবখান করিলেন । 
তথ|য় তখন তিনি মমত্বাঁয় আকুষ্টচিত্ত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
আমার সেই নগর-_ আমার পূর্ববপুরুষগণের চির পরিপালিত ; এখন 
আমার অভাবে মদ্রীয় অসচ্চরিত্র ভূত্যগণ ধর্খ অনুসারে তাহা পালন 

করিকেছে কিনা? ১০।১১। 

মঙ্গীচকার ? ব্যস্ত প্রায়শে। বাক্যসমাপ্রিমুপলক্ষ্যেতি, ষট পদীঙ্পোকন্যোত্বরপাদ- 

ছুয়মারভ্য ছ্িপদীক্সোকং ঘাবৎ পাদগথয়মান্রগোচরং ্লোকসংখ্যাবৈপরীত্যৎ বিবৃত 
টীকামূলে পাঠকৈঃ গর্যালোঁচনীয়ে ৷ এবমধ্যায়ান্তরেহুপীতি | সং। 



৯6. শ্রীশ্রীচন্তী ৷ 

ন জানে সপ্রধানে মে শুরহস্তী সদামদঃ। 
মম বৈরিবশং যাতঃ কান ভোগানুপলপ্প্যতে ॥ ১২ 

যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদধনভোজনৈঃ। 
অনুবৃত্তিং ধ্রুবং তেইদ্য কুর্বব্ত্যন্তমহীভতাম্॥॥-১৩ 

দেবীভাষ্যম। হস্ত্যাদয়ো রাজভোগ্যাঃ, তছিষয়ো রাঁগঃ কামশ্েত্যনর্থাস্ত- 

রম । দয়াদাক্ষিণাদি-স্থচিতসত্বাঁভিমুখাং কামন্য ব্যগ্য়তি-_ন জীন ইতি ছ্বাত্যাং, 

যেন কামশ্তাপি ধন্মসাচিবাং প্রতীয়েত। সপ্রধানঃ সমহামাজঃ | শুরঃ প্রচুর" 

বলে হস্তী । ১২1 ১৩। 

( নাগোজী ) মদ্ভূতোরিতি। তথাঁপালান নিরাজিরীদিন | 

প্রধানৈর্মহামাত্রেঃ সহিতঃ সপ্রধানঃ | শুরহস্তীতি কম্্ধারয়ঃ | কিমবস্থ 

ইতি ন জানে ইত্যন্বয়; ॥ ১২ ॥ 

( নাগোজী ) মমেতি । বশং পারতন্ত্রাম। কিয়তঃ বীদৃশান্ বা ন জানে 
ইদ্ন্তানষজঃ | অন্ুগত্তা সেবকাঃ। সেবকত্বে হেতুঃ প্রসাদেত্যাদি । 
গ্রসাদত্তষ্টিবানম । ধনং মীঁসিকাদিবেতনম | ভোজনৎ প্রপ্িদিনং 

দীয়মানৎ তৈ; ॥ ১৩ ॥ 

তত্বপ্র। নজানে। সপ্রসিদ্ধঃ প্রধানো মুখ্য মে মম শৃবহত্তী যুদ্ধদুম্মদগজঃ 

শুরনামা হস্তীতি বা মম বৈন্বিবশবত্তী সন্ কান ভোগাঁন্ ভোগান্ তুলাদীন্ 
উপলপ্দ্যতে প্রাপ্নাতি হাঁত ন জানে, যন্ময়া দত্তং সম্প্রতি ত্বত্ত এব অনস্তরং 

কান্ লগ্লাতে ইতি লডর্থঃ, উক্তলিঙ্গস্থা রুচিাভিচারাৎ প্রধানশবন্য পুংস্ং 
য্ধ! প্রধানং মহামাত্রিঃ তেন সহ বর্তমানঃ। স কীদূক্ৃ? সদামদঃ সদা সর্বদা 
মদে! দানং যস্যা 'মদো রেতসি কক়ৃধ্াং গর্বে হর্ষেভদানয়ো”রিতি মেঙ্গিনী । ১২ 

তত্বপ্র। চিন্তাস্তরমাহ,--যে ম্মান্থ । যে নিত্যৎ মমাঙ্ছগতাঃ সেবকাঃ তে 
ধবং বিতকে, অদ্া অন্ততুপানাম অনুর্ত্তিং সেবাং কুর্বস্তি, কৈঃ? প্রসামধন- 
ভোজনৈহেতৃভিঃ করণৈর্বা, প্রসাদ্ষ্ট্যা দানং, ধনং বেতনং মাসি মাসি দেয়ং, 
ভোজনং প্রতিদ্িনং দেয়ৎ ভক্ষ্যদ্রব্যং, যদ্বা এতৈর্মম নিতামন্থগতা ইতি 
সন্বদ্ধঃ । ১৩ ্ 

আমি জানি না আমার সেই সতত মদশ্রাবী মহাবল হস্তী ও তদীয় 
মহথামাত্র আমার শক্রগণের আযন্ত হইয়া! কিরূপ ভোগে,থাকিবে। ১২ . 



প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ। ৯৫ 

যাহারা আমার প্রসাদে ধন ও .আহাধ্য লাভ করিয়া নিত্য আমার 

অনুবৃত্তি করিয়াছে, নিশ্চয়ই আজ তাহার! ( দীনভাবে ) অপর রাজগণের 
অনুবৃত্তি করিতেছে। ১৩ 

অমম্যগ্যয়ণীলৈস্তৈঃ কুর্বতিঃ সততং ব্যয়মূ। 
সঞ্চিত: সোইতিদূঃথেন ক্ষয়ং কোষে গমিষ্যতি ॥ ১৪ 
এতচ্চান্যচ্চ সততং চিন্তয়ামান পার্থিব | 
তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যমেকৎ দদর্শ সঃ | 5৫ 

দেবীভাষ্যম্। অর্থোহুপ্যস্ত ধর্মমেবাছসরতীতি স্থচয়ন্নাহ-_অসম্যগিতি। 
ধম্ানন্গগতো। ব্যয়োহসম্যগৃব্যয়ঃ | এতেন ধশ্্যতিব্গসেবিত্বং প্ররৃত্তিধন্প্রাধাস্থথ 
রাজঃ প্রতিপাদিতম্। যেন সাঁধনভক্ভিনিষ্ঠাহেতুরক্তো ভবতি। অন্তঙ্চেতি 
সততমিতি চ চিস্তনকণ্মীবিশেষণাভ্যাং রাগন্য বহুবিষয়কত্বং দার্টঞচ দর্শিতম্, 
যেন নায়ং তত্বজ্ঞানাধিকারীতি গম্যতে | ১৪।১৫। ; 

( নাগোজী ) অন্নঘৃত্তাবপি এতে এব হেতবঃ। প্রুবমিতি বিতর্ষে। 
হ1 মাং ধিগিতাধ্যাহারঃ। অসমাগিতি। তুরীয়াংশাধিকে। ব্যয়োছসম্যগ_ 
ব্য়ঃ। সন্ততমিতি সমজ্তমূ ॥ ১৪ ॥ 

( নাগোজী ) দুঃখেনেতি নির্বিবসর্গ পঠস্তি বিসর্গলঞ্চ কফেচিৎ। 
কোধো মুলধনম্। অন্যদন্ুত্তমপি ॥ ১৫ ॥ 

তত্বপ্র। অসম্যক। স কোষো ধনসঞ্চয়ঃ টৈরমাত্যাদিহেতুতিঃ ক্ষয়ং 
গমিষ্যতি। কীদুক্? অতিছুঃখেন অর্থান্ময়া সঞ্চিত; পুর্তীরূতঃ । নঙ্গ প্রাণে 

ভ্যোহপি মমতাম্পদং ধনং তে ক্ষয়য়িষ্যস্তীত্যাহ,_অসমার্থ্যয়শীলৈঃ ধর্খবাদৌ-বিনি- 
য়োগঃ সম্যঞ্থ্য়ঃ তথ্য তিরিক্তোহুসম্যগ্যয়ঃ দূযতমদ্যাদিবিষয়ঃ, :তৎম্বতাবৈঃ, 
তথাচ-_“কিমকাধ্যং কদধ্যাণা'মিতি। অতএব সততং ব্যয়ং কুর্বান্তিঃ | ১৪ 

তত্বপ্র। এতৎ। হেবিপ্রভাগুরে! স পার্থিবঃ তত্রাশ্রমাভ্যাসে আশ্র্- 

নিকটে এতছৃক্তম অন্ঠদনুক্তঞ্চ সততং চিগ্তয়ামাঁস, তত্র একং বৈশ্ঞ্চ দার্শ 

দৃষ্টবান্। ১৫ 

সামি অতি দুঃখে ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, ধর্মানিয়মবহিভূ ভবায়- 
পরায়ণ সেই মদীয় অমাত্যগণের সতত ব্যয়ে তাহা (কিন্তু) ক্ষ 
পাইবে। ১৪ 



৯৬ শ্রী শ্রী । 

বাজ এই এবং আরও ( অনেক বিষয়) বহুক্ষণ ধরিয়! চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, ( ইত্যবসরে ) তথায় মুনির আশ্রম সমীপে এক বৈশ্ঠকে 
দেখিতে পাইলেন । ১৫ 

স পৃষ্টস্তেন কন্তং ভে৷ হেতুশ্চাগমনেইত্র কঃ। 
সশোক ইব কম্মাত্ দৃর্মানা ইব লক্ষ্যসে ॥ ১৬ 

দেবীভাষাম। ইষ্টবিয়োগবিশেষছুঃখং শোকঃ) স্বখহেতাঁবপি মনসোহনব- 

স্বানং দৌর্শনন্যম্। ইব সাদৃশ্টে। লক্ষ্যসে দৃশ্যসে ৷ নিশ্বাসমুখবৈবর্ধ্যাভ্যাং 
সশোকন্য দৃষ্টিবিকারেণ চ হুম্মনসঃ সাদৃশ্যম্। ১৬ 

( নাগৌজী ) তত্রেতি । বিপ্পেতি ভাগুরিসম্বোধনৎ মেধোহর্থকতয়া” 
শ্রমরিশেষণৎ বা। অভ্যাসে নিকটে । স বৈশ্ঠঃ। ভে! ইত্যামন্ত্রণে'। 
অন্তর আশ্রমে ॥ ১৬ 

তত্বপ্র। স পৃষ্টঃ | তেন রাঁভ্ঞা স বৈশ্ঠাঃ পৃষ্টং | প্রশ্নমাহ, ভোম্বৎ কঃ নাম- 
জাত্যাদিনা, অত্রাগমনে হেতুশ্চ কঃ, ত্বং সশোক ইব ছুর্দনা ইব কম্মালক্ষাসে 

দৃষ্ধলে ? ইষ্টবিয়োগাদিকতবিষাদঃ শোঁকঃ | মানসবিষাদে। দৌন্খনস্যম অনুৎসাহ 
ইতি যাঁবৎ । ১৬ 

রাজ! তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন,--ভদ্র ! তুমি কে? কি জন্যই 

বা এখানৈ আসিয়াছ ? তোমাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে,_তুমি শোকা্ 
€ দুশ্চিস্তায় আকুল । ১৬ 

ইত্যাকণ্য বচস্তম্য ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্। 
প্রত্যুবাচ স ত বৈশ্যঃ প্রশ্রয়াবনতে। নৃপম্॥ ১৭ 

বৈশ্য উবাচ। * 
সমাধিন্গম বৈশ্যোইহমুৎপন্ো ধনিনাং কুলে। 
পুত্রদারৈনিরস্তশ্চ ধনলোভাদসাধুভিঃ ॥ ১৮ 
বিহীনশ্চ ৯৮৬ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্। 

__ বনমত্যাগতো দুঃখী নিরন্তশ্চাণ্তবন্ধুতিঃ ॥ ১৯ 
পাপা পর সাপ ররর পাট তাপ ররর 

গে * কেযুচিৎ পুভ্যকেযু “বৈশ্য উবাচ” ইতি পাঠো ন দৃশ্থতে, কিস্তুসৌ বন্- 
সন্ত, কাত্যান্নীতঙ্ত্রোজশ্চ । 



প্রথমোকধযায়ত | ৭ 

দবেবীভাষ্যম্। ধনিকুলোৎপন্নঃ সমাধিনাম৷ বৈস্টোহহমিদানীমসাধুপুত্রণীর- 

নিরাকৃতো নির্ধনশ্চেতি প্রতিূতে বৈশ্তো বিহীনশ্চ ধনৈরিত্যন্তেন ; কিমর্থম ? 
সমাঁধানার্থং কম্বমিতি নামজাত্যবস্থাগোঁচররাজপ্রশ্বস্য । অথ পুত্রদারকর্তৃক- 
নিরাকরণং ধনহানাবপ্রযোজকত স্বত্ধবংসং প্রতি তশ্যাহেতুত্বাৎ তৎ কিমুচ্যতে 

বিহীনশ্চ ধনৈরিতি ইখমবাস্তরশঙ্কাং হেতুশ্চাগমনেহত্র ক ইতি দ্বিতীয়প্রপ্ট্োত্বরণ- 
মুখেন পরিহরতি, দারৈরিত্যাদিনা । অয়ং ভাবঃ-_উপেক্ষৈব মে স্বত্ৃধবংসু- 
হেতৃঃঃ যতশ্চোপেক্ষা তত এব ছঃখাদহুং বনমভ্যাগতঃ, তচ্চ দুঃখং কুতঃ ? পুত্র- 

দ্বারকর্তৃকং মদ্ধনাপহরণং ততো মন্নিরাকরণং তত্র চ মামকানামেবাপ্তবন্ধুনীমঙ্গ- 

কূলত1 ইত্যেষামেটককমেব মহচ্দুংখমনুবধাঁতি, * কিং পুনস্ত্রযমেব, তদেতেন 
নির্বিদেন তত্বজ্ঞানাধিকারোহন্য হচিতঃ | হৃতম্বাম্য: খলু সুরথঃ ব্বয়মুপেক্ষিত- 

ধনশ্চায়মিতি রাগিবিরাগিণোর্ভেদঃ স্ুল্ম্মুেয়ঃ | যদ্যয়ং হ্বয়মুপেক্ষিতধনো ন 

স্াডাজনি নিবেদ্যাপি ধনম্াম্যং প্রত্যা হ্ৃমীশীতেতি ভাঁবঃ | ১৭--১৯। 

ভাষ্যব্যাখ্যা । তাহার পর এক বৈশ্যের সহিত *তপে।বনে রাজার সাক্ষাৎ। 

রাজার প্রশ্নে বৈশ্য বলিলেন,_আমি নিংন্ব ; নিঃম্ব কেন? তাহার স্পষ্ট কারণ 
তাহার স্ত্রীপুত্র, শ্তাহার ধন আয্মস।ৎ করিয়াছে; আত্মসাৎ করিলেও ত 

রাঁজদ্বার ছিল, বৈশ্য সে সকল প্রতিকার না করিলেন কেন? বৈশ্য ভাবিয়া- 

ছিলেন, ধন অনর্থের মুল । ইহ।রই জন্য স্ত্ীপুত্র স্বজন সকলেই আমার শত্রু ; ধনে 
ধিক! এইক্পভাবে বৈশ্য ধনে উপেক্ষা করেন, তাই তিনি নিঃস্ব । এইযে ধনে 
উপেক্ষা এবং ভবিষ্যতে যে ধনবিষয়ে মমত্বস্থচক :একটী কথাও স্তাহার মুখ 
হইতে নিঃসৃত হয় নাই__ইহার দ্বার] বুঝা যাইতেছে, ধনের দোঁষ বুঝিয়া 
ধনান্গরাগ তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন । এই যে আঁংশিক বৈরাগ্য, ইহা! বৈশ্থের 

নিরৃত্িমার্গ অধিকারের পরিচায়ক | ১৬--১৯। 

( নাগোজী ) সশোক ইতি। ইফ্টবিয়োগান্গুচিস্তনৎ শোঁকঃ। ছুঃখ- 
নিবন্ধনশ্চিতাবসাদে। দৌর্খনশ্যয্। সশোক ইব উপহতশরীরত্বাৎ। দুর্ঘ্না 
ইব ক্রিয়ান্যন্থৈ্যাৎ | ইত্যাকণ্যেতি শ্লোক স্পফটার্থঃ। প্রণয়ে! 
বিশ্রস্তঃ ॥ ১৭ ॥ 

( নাগোজী ) প্রশ্রায়ো বিনগ়ঃ | মার্কগেয়েন সুরথং প্রতি খয্যস্তা- 
র্মুদিজায়াংৎ ভাগুরেঃ কিং বৈশ্ট উবাচেতি জিজ্ঞাসামালক্ষ্য মার্ধণ্ডের 
জাহ-দ্বৈষ্ট উত্ণচ। সমাধিরিতি ॥ ১৮ ॥ 



৬৮ শ্রীশীচ চ্চী 

( নাগোজী ) অসাধুভি; পুনত্রদারৈধ নলে'ভান্নিরহ্$ঃ  অধিক্ষিণ্তঃ। 

ভৎ্সিত ইতি যাৰ । চাদন্রপীত্যর্থঃ | বিহীনশ্চেতি | দারৈঃ পুতৈমে 

ধনমাদায় গৃহীহ্। ধনৈরিহীনশ্চ। ভাৎশন্ণপাদানা তুদ্রহিততঃ কৃতোহহম্ ॥১৯ 

তত্বপ্র। ইতাকর্ণা। মাকঞেরবচনমিদম্। জ টৈশ্বন্তস্ত ভূপতেঃ প্রণজ্জেন 

প্রেয়া উদ্ি'ভম ইতি বচঃ আবর্ণা শ্রুবা প্রহদেণ বিনয়েমাবনতঃ সন তং নুপং 

প্রত্যুবাচ প্রতাক্ষবান | ১৭ 

তরপ্র। সমাপিং। নান প্রসিদ্ধৌ, আহহ সমাছিং সম।ধিনামা ইতার্থঃ | 
বৈশ্বঃ জাত্যা ইভার্থ; । আস্মনো মহত্ঘ।হ৮ধিনিন।ং কুলে বংশ উতৎ্পন্নঃ জাতও। 

শোকহেতৃমাহ, _দনলোভাৎ 'অসাধুভিরপান্মিকে: পুত্রদারৈনিরস্তঃ নিরাককৃতঃ 
নিঃসহ্বদ্বধীকতপ্রায়; | চকারাৎ শ্ুজদাদিভিঃ । লোভোহন্ধনপ্ৰাপ্তীচ্ছা । ১৮ 

তন্বপ্র। বিহীনঃ। ন কেবলং নিরন্তঃ কিন্ত দারৈং পতথীভিঃ পুত্ৈ মে ম্য 

ধনম্ আদায় গৃহাত্ব। বিন: পরিত।ন্সশ্চ দরীক্ত ইতি যাবৎ অতো ধনৈ- 

ধনার্থৎ দুখী সন বনম্ আগত; প্রাপ্ত: হতি বাবভিতেনানয়ঃ | অন্যথা বনৈধন- 

মাদয় ইতুাভয়োক্চপাদনমনপিত শ্বাৎ | যদ্ধা ইহ? কীদুইএ” ৮ মে মম ধন- 

মাঁদায় ধনৈণ নয, আনম দিভ)। ৎ । নল সুশদাদিভি িং তে ন নিরাকৃতা 

ইতি চেত্ৃত্রাহ,- আপ্তবন্থীভিনিরস্ত উপেনশি তত আগা মিজি বন্ধবো মাড় 

লাদা; | পুজিপিতি ব্জাতন সাবঘাদেকঘ মজা । ১৯ 

বৈশ্য, রাজ!'র এই সমণ্দেনাপন বাকা শ-ণপুর্পন্ক বিনয়ে অধনত্ত 

হইয়। ভাহ।র প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন । ১ 

বৈশ্ঠ বলিলেন, আমি বৈশ্য, আমার নাম সমাধ ; ধনবানের কুলে 
আমার জন্ম, কিন্ত দুর্বব্ত স্ত্ীপুত্র, ধনলোভে আমাকে বহিক্কত করিয়া 
দিয়াছে, আমি এখন নিঃস্ব : স্ত্রীপুত্র আমার ধন আত্মসাৎ করিয়া আমার 

বিশ্বন্ত বন্ধুগণের সহায়তায় আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে বলিয়া! আমি 

£খিতচিত্তে এই বনে আসিয়াছ। ১৮। ১৯। 

সোইহৎ ন বেছি পুত্রাণাং কুশলাকুশলাত্বিকাম্। 
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ ॥ ২০ 

দেবীভাষ্যম। সশোক ইবেতি তৃতীয়প্রপ্্োত্তরমাহ সোহহমিতি। ইষউজনন্ড 
তাদৃগেব বিরহো ভবতি শোকায, যন্ত্র কুশললক্ষণা ভদিতরা বা কাচিদপি নো্প- 



প্রপমোহধায়ৎ । ৯৯ 

নভাতে শারীরার্তা যত মরণং ₹শ1কহেতুরিতা[পামরপরামরপরিসরমুদাহিয়তে 
তথাবিপ এব বিরহে! »য়েদানীমন্থভূয়তে তনয়াদীন।ং; তম্মাৎ সশোক এবাম্মি 
ইতি ভাঁবঃ। প্রর্ত্তিরজ্র শাঁরীরবার্ত। । অত্র সংস্থিত ইতি, অন্তর সাক্ষাদমৃভূয়- 
মানে, সম্যকৃস্থি তু সম্যকৃত্বমত্রা নল্পক্ষণব্াাপিত্বম্। অয়ং প্রবৃত্যবেদনে হেতৃরিত্যা- 
পাঁততো গম্যতে । অপরস্ত-_শমপ্রধানং ফিল তপোবনং যদ্মুচিস্তয়াপি 

শাস্তিরুপজায়তে দূরস্থিতাঁনামপি সংসারতপ্তানাং সাক্ষাদন্গভূয়মানে তশ্মিন ন 

কেবলং স্থিতস্য কিন্তু শয়নোপবেশনবিহরণাদিডিরনল্লমেব কালমুষিতশ্ক মম তু 
নাম, দূরমান্ত(ং তাপশান্তিরত্র সংস্থিতেরেব স্বজনবার্তীস্ষপলভ্ভছেতুক: শোফবূপ- 
তাপঃ সম্পদাতে__ইত্যহে! বতাভৎ মন্দভাগাযঃ কথমিয়ামাপদমুত্তরিষ্যা মীত্যস্ত-স্থা 

মুমুক্ষা ব্যজ্যতে। সোহহমিত্যত্র সইত্যনেন বনমভ্যাগত ইত্যস্াপি পরামর্শাৎ 

পুনরত্র সংস্থিত ইতুযুপাঁদাঁনং দারাঁণাঞৈব দূরগ ০০০০৮০০৪০৪৪ 

বাঞ্জনামবগময়তীতি পোয়ম্। ২০। 

( নাগ্োজী ) ধনহীনত্বাদেবাপ্ৈ স্থহ্ৃস্তিঃ বন্ধুভিশ্চ নিরন্তস্তাত্তোছহৎ 
বনমভ্যাগত ইত্ন্বয়ঃ | সোহহমিত্তি | 

তবপ্র। দৌর্নস্হেতুমাহ--সোহহম্। এবং নিরস্তোহহম্ অঞ্জ। বনে 
সংস্থিতঃ সন্ তেষাং দারাঁদীনাং কুশলাকুশলীক্মিকীণ *শুভাশুভাক্ষিকাঁ* প্র়িং 

বাকা নবেছ্ি। কুশলাকুশলে আম্মানে স্বরূপে যন্তাঃ | ২০ 

সেই ( মন্দভাগ। ) আমি এই স্থানে আছি; স্ত্রীপুত্র ও স্বজনগণের 
মঙ্লামজল সংবাদ পাইতেছি না । ২০ | 

ভাষ্য-ব্যাখ্যা। তাহার পর বৈশ্য যখন স্ীপুত্রের প্রতি অন্ুরাগশ্থচক কথা 

বলিতে লাগিলেন, তখনও তাহার অন্তর্গত বৈরাগ্যের ছায়া প্রকাশ পাইয়াঁছে। 

“সোঁহহং ইত্যাদিশ্লোকের শেষা'শে একী “মন্র সংস্থিতঃ১ শব্দ আছে। তাহাতে 

তাহার তীব্র যাতনার তণ্তশ্বাস ফুটিয়া বাহির হইতেছে । বৈষ্ঠ যে পুত্রের 
বত্বা্ত জানিতে পারিতেছেন না, তাহাই যে কাহার উদ্বেগকারণ-_-ইছ1 ঘেমন 

বুঝা যাইতেছে “অত্র সংস্থিতঃ এই শব্দে এই তপোবন-_এই শাস্তিষয় 'স্থাস ; 
এখানে আছি-__তবে এ শোক ছুঃখ কেন ? এইরূপ ভাব উহার অন্তর্নিহিত বলিয়াই 
মনে হয়। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সকল স্সেহহীন দ্বত্বমের প্রাতি আপনার 

অনুরাগ কেন? এই প্রশ্নে বৈষ্তের ষেন চমক হইল। “তাহাদিগের প্রতিই 
মামার মন স্রেহযুক্ত”__-এই কথা বলাতে বৈশ্বোর অনুরাগ অসংখযবিযে ডিল 
না, ইহা! বুঝা যাইতেছে । ২০--২৪। 

১৭ 



৯ জীতীচ* ৷ 

কিংহু তেষাং গৃহে স্ষেমমঙ্ষেমং কিং হু সাঙ্প্রত্তম্"। 
কথং তে কিং নু সদৃবৃত্ত। দুর্বব তা; কিং নু মে সুতা ॥ ২১ 

দেবীভাষাম্। দুশ্মনা ইবেতি প্রশ্নে তুরমাহ 7 কিমিতি। গৃহে গৃহোপকরণেষু 

পশুযু কুটট্ছেযু চ ক্ষেমমন্থ্যদয়ঃ অক্ষেমমপচয়: ৷ সাম্প্রতম্ অশ্মিন্ মছিক্লেষসময়ে | 

কথং কমুপায়মাশ্রিত্য জীবন্তি, অথবা কিন্প্রিকারাঃ মন্দিরাকরণাদন্থতঞ্চা ন 
বেত্যর্থঃ | পুভেষু ব্রেছানিক্যাছিশেষেন চিন্তাপ্রকারং দশ্যৃতি কিং ছু সদ্রতা 

ইতি। সাম্প্রতমিত্যন্থবজ্যতে, সদ্রত্ৃত্ব দয়াদিপ্রধানত্বে সতি পারদাধ্যাদ- 

ক্বাহিত্যৎ, দুর্বতত্বং নৈ,যপারদাধ্যাদিদোষবত্থম। পুত্রাদীনাং গৃহৌপকরণাদিষু 
ক্ষেমাক্ষেমাদিনির্ণয়বিরহেণ হনোহুনবস্থানামতি দুম্মনা এবাম্মি। মে সুতা 

ইতি পুব্রৈষণালক্ষণর।গন্তেষাং বৃত্তনির্নিনীষয়া পশ্মপ্রাবলাং চ বৈশ্ন্ত সচিতম্। 
তেন বিক্ৃিষণাবিরতিজপটৈরাপ্যরতোহপি ভন্ঞা পুজ্রৈষণালক্ষণরাগবন্াৎ মহাঁ- 

প্ররুষাস্থকম্পয়! পর নদে বতারি ভশ্রবণাদি ভক্তযা যাবন্ সমাক চিত্তশুঘ্িঃ সত্যি 

শ্রবণে তাবন্গ তব্বভ্ঞানমপি তু তত এব সম্যগ্বিগু্চিত্তন্। পুটত্রবণায়ী অপি 

নির্ত্তে। বৈরা "াপ্রতিঠারাং ততজ্ঞানমুদেনাতীতি চমাতে | 2১। 

( নাপোন্পী ) প্রবুতিররবার্ডা, তা এপ বিষুণোতি_ কিং ঘ্বিতি। 

কিৎ নু ইতি ছয় বিকপ্পে। 0 যৎ পুহধারল্জনাদাৎ, গুহে শারা- 
শত্যাধে। ॥ ২০ 1 ₹১৯ ॥ 

তন্বপ্র। কিনু। কমি সন্দেহে ,হ ইতি স্বাগতপ্রশ্রে, বিবন্পে ইতি 

বিদ্যাবিনোদঃ | তেষাং পুত্রাদাতাং ফান্্রভম্ ইদদীনং গৃহে ক্ষেমং শুভম্ অক্ষেমম্ 
অশুভং কিন? তে মম সুভগণা লন্ঘণয়া সুতাদ?; কথং কীদগ্থিধাঃ সদ্রতীঃ 

সচ্চরিআঃ কিং দুরৃত্তাঃ কিং ছু । “রত্তং পদে] চরিত্রে ৮৮ ইত্যমরঃ | ২১ 

এক্ষণে ভাহাদিগের গুহে শুভ কি অশুভ, তাহার! কি ভ'বে কাল- 

যাপন করিভেছে-( বিশেষতঃ) আমার পুত্রগণ ( এক্ষণে ) সচ্চরিত্র 

হইয়াছে ন! হুর্ববূভই আছে ? ২১। 
রাজোবাচ। 

ষৈনিরস্ে। ভথাল্ল বৈ: পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ। 
তেযু কিং ভবতঃ স্নেহমনুবধাতি মানসম্ ॥ ২২ 

দেবীভাব্য৭। খনৈনুক্ধৈ', ধনৈরিতি লো ইছেতো ডৃতীয়া। ধনমুদ্ধৈঃ পুত্র 



প্রথমোছিধ | | ৯১ 

দারাদিভিঃ।. শ্রেহো রাঁগবিশেষঃ | অস্থবধাতি, পুয্যতি:জনয়তি । রাগাদিরন্তঃ- 
করণধন্মব ইতি বেদাস্ত্যাদয়ঃ ৷ নান্তঃকরণধর্শঃ কিন্তাক্মধন্ত্ম্ত হেতৃর্নঃসংযোগ- 

বিশেষ ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ । তেনৈতন্সতেহপি মনসঃ শ্রেহাস্থ্বদ্ধনং নাঞ্জপ- 
পরম । ইথধ্চ অস্তঃকরণম্য জ্ঞানস্থখছ্ঃখেচ্ছাদিমত্ব২ং তজ তঙ্রোক্তং মনঃ- 
সংযোগস্য কারণতামাদায় সম্বদ্ববিশেষেণৈবোপপাদনীয্ং নৈম়ায়িকার্দিভির্ন, চায়ং 
পক্ষে! ন সপ্তশতীসন্মতঃ, হার্দি মে মন ইত্যাদিপ্রয়োগাৎ রাগাদীনাং স্বরসতো 
মনোধর্ত্বপ্রতীতে; । ইতি চেন্স, অহমিত্যুপক্রম্য বনমভ্যাগতে দুঃখী, নাঁভি- 

জানামি জানন্্, কিং করোমি, এষ হাদী, এষ তথাহঞ্চ ছূঃখিতৌ, মোহো' 
জানিনোরগীতি বহুশঃ প্রয়োগদর্শনাৎ জানেচ্ছাদীনাম্, অহমিতি পরাৃষ্টমৃখ্যাত্ব- 
বৃততিত্বম অয্নমেষ ইত্যাদিপদপরামৃষ্টদেহবৃত্তিত্ব বেতাপি বক্ত.ং শক্ন্বাৎ। 
একতরানির্য়ে ব্যবহারমূলকপ্রয্বোগমান্রেশ 'সিদ্ধাস্কোরদনন্তালত্তযাদিতি 
ধ্োয়ম। ২২। 

( নাপোজী ) কথৎ তে কিং বিধান্তে। বৃত্বৎ ব্যবহার । সুতা 

ইত্াপলক্ষণমূ। রাজোবাঁচ-_যৈরিতি । ধনৈরিভি ভৎসনরূপে ?রাঁসে 
হেতুঃ। কিমিততি প্রশ্থ্ে ॥ ২২ ॥ 

তব্বশ্র। রাজৌবাচ বৈশ্থমিতি শেষঃ। ধৈর্ি। ভবান্ ধনৈর্থেতৃভৃতৈধ: 
পুতরদারাদিভিনিরন্ত; তেষু পুজ্দারাদিযু কুবতো মানসং কিং কিমর্থং শ্রেছয়ন্গবধাতি 

প্রেম করোতি ? কীদৃশৈঃ ? লুক্১। অন ভবীলুদ্ধরিতি লে লশ্চেতি লকারে 

কতে সানুনাসিকত্বম। তথাচ ম্মরন্তি “যবলাঃ সান্থনাসিকা নিরনু নাসিকাশ্চ" 

ইতি। উৎকলদেশীয়াম্ব নিরন্ুনাসিকমেব পঠান্তি॥ ২২ 

রাজ। বলিলেন, যে সকল ধনলুক্ধ স্ত্রীপুত্রাদি, আপনাকে বহি 
ক্রয়! দিয়।ছে, তাহাদিগের প্রতি আপনার মন্বে স্েহবন্ধন হইছে 

কেন ? ২২ । 

বৈশ্) উবাচ । 
এবমেতদৃষ্থ। প্রাহ ভবানস্মদগগতং বচঃ। 
কিং করোমি ন বধাতি মম নিষ্ঠ,রতাং মনঃ॥ ২৩ 

দেবীভাষ্যম । অন্মদগতম্ অন্মান অন্মান্থ বা গতম্, অন্মহ্বিষয়কম্। 

অস্মদিত্যন্ত পুত্রদারাদয়োহহঞ্েত্যর্থ । তে চ অহঞ্চ ইত্যেকশেষাৎ। বচঃ 

প্রশ্নবাক্যম্ । অস্মদগ্তত্বম অস্মদ্বিয়কজিজ্ঞাসাবোৌধকত্বমূ। ২৩। 



৯ শরীশ্রীচণী । 

"(নাপোঞী) বৈশ্ঠ উবাচ--এলমিতি | অস্মদগতমস্মীয়বিষয়- 

কম্ ॥ ২৩ 

ন্তন্প্র | এবম ভবান অন্মপগ ত" মছিময়কং যদ্বচ যথা যথাবৎ প্রাহ তং 

এবম্ ঈদুগেব, কিন্তু মম মনো নি্জরতা” কার্রশ্থা ন বর্মাতি ন ভজতে। কিং 

করোমি মনসোহুনপীনত্বাৎ । ওঙথাচোক্ত”, মনোবশেহন্ধে হাভবন শ্ম দেবা, 

মনস্ভ নান্তন্ত বশ” সমেতী”তি। দেবা ইন্দিয়াণি ॥ ২৩ 

বৈশ্য বলিলেন আমি বা! আমার পুত্রান্ি সন্দঙ্ধে আপনি যাহ! 

বললেন, তাহা যথার্থই বটে ; কিন্তু কি করি__আমাঁর মন যে নিষ্ঠ,র- 

ভাব ধারণ করিতেছে না । ২৩ 

 ঘৈঃ সন্ত্যজ্য পিতৃন্নেহং ধনলুদ্ধৈনিরাকৃত 
পতিম্বজনহার্দঞ্চ হান্দি তেষেব মে মন: ॥ ২৪ 

দেবীভাষ্যম্। পিতৃপ্েহং, নেহো। ভক্তি» শিতরি পেহঃ পিতৃম্েহঃ। পিতুঃ 

প্লেহ; বাৎসল্যমিতি বা। হার্দ, প্রেম । হাগ্ন্থা তত্প্রধানত্বখাপনায় প্রযুক্ত 

এবকারে! বৈশ্বশ্বা বিষয়াস্তররাগরাহিতা' বোধয়তি | ২৪ । 

( নাগোজী ) যৈরিতি। ঘৈ? পুত্রদারৈঃ স্বজনৈশ্চ, পতিহার্দৎ 

স্বজনহারদঞ | হার্দৎ শ্রেহঃ | তেষপি তথানিধেক্ষপি মে মনঃ হার্দো- 

বেতনন্বয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

তত্বপ্র। তেব বিরপোতি,ফৈরিতি । ধৈপনিলুক্ধৈঃ  পুভ্রদারাছিভিঃ 

টিউন পতিস্বজনহাঞচ স্বামিবন্ধুগ তপ্রেমাণ পরিতাজা শিরার্জ শিঃসারিতঃ 

তেঘেব্ মে মম মনো হাঙ্গি, হাদ্দ প্রেম। ৩দল্তান্তি, সম্রেম ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ 

যাহারা ধনলোভে পিতার স্রেহ, পাতপ্রেম, স্বজনপ্রীতি পরিস্তাগ 

করিয়া ( আমাকে ) বহিষ্কত করিয়া, দিয়াছে, আমার মন ভাহাদিগের 

প্রতিই অন্ুরত্তঃ | ২৪। 

কিমেতন্নাভিজানামি জানন্নপি মহামতে। 
যৎ প্রেমপ্রবণৎ চিত্ত বিগুণেষপি বন্ধুযু॥ ২৫ 

_ দেবীভাষাম্। বিগুণেঘপি প্রতিকূলেঘপি বন্ধুযু মচ্চিত্তং ষৎ প্রেমপ্রবণং প্রেমা- 

নির্ণসনিপুণে। ডবানেবাতিজ্ঞাতৃম্হতীতি ভাব; । অথবা কিমিতি আত্মনিন্দায়াম্ 



প্রথমোধধ্যায়১ | ৯৩ 

এতৎ। নিরা কর্তৃৰু পৃত্রেযু গিহ্থামীতি জানন্নপি স্বরূপজ্ঞানবানপি ম অভিজানামি 

অভি সন্দতোভাবেন কারণতোহুপীত্যর্থ । নজানাঁমি, যৎ যন্াৎ বিগুণেঘপি 

বন্ধৃযু চিত্তং মমেতি শেষঃ, প্রেমপ্রবণম। তঙ্রজ্ঞানে তু সম্পাদিতকারণোচ্ছেদঃ 
সুথমবর্তিষ্যমিতি ধিঙমামনভিজ্ঞথ মহামতিভবান্ নৃনমেতদভিজানাতি তছুপ- 

দেশেন নিস্ত।রঘ্বত্বিতি বৈশ্যস্ত রাগকারণজিজ্ঞাসা ব্যজ্যতে ৷ ২৫। 
( নাগোজী ) কিমেতদ্িতি । তেষাঁ দোঁষং জানমপি যৎ বিগুণে- 

পি বন্ধুযু প্রেমপ্রবণৎ চিত্তৎ করোমি তৎ কিমিতি কম্মান্জেতোরেতন্ন 
জানামি ইভান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥. 

তত্বপ্র। কিমেতৎ। হে মহাঁমতে সকলার্ধবিচারচারুচতুর,| যৎ বিগুণেষু 
গুণরহিতে্ষপি বন্ধুষু পুত্রাদিবু চিত্তং প্রেমপ্রবণং প্লেহৈকৰশম্ এতৎ কিম্ 
ইত্যহং জাঁনন্ জ্ঞানবানপি ন অভিজানাঁমি তত্বতো নাঁবধারয়ামি, অর্থাৎ 

স্বমেবৈতৎ বিচার ৷ প্রবণষ্টবর্গাস্তঃ ॥ ২৫ ॥ 

হে মহামতে! বদ্ধুগণ স্বেহহীন হইলেও আমার মন প্রেমবশে 
তাহাদিগের প্রতি ধাবিত্-_ইহা1! আমি বুঝিতেছি বটে, কিন্তু কেন ঘে 
এইরূপ হইল-_তাহা তত একেবারেই বুঝিতেছি না । ২৫। 

তাষাব্া!গা | “কিমেতৎ ২৫শ শ্রোকে বৈশ্ট, অন্ুরাগের কারণ কি ইহা 

জানিতে চাহিতেছেন__ভাব এই, যদি অনুরাগের কারণ জানিতে পারি, তাহা 

হইলে, যাহাতে অন্ুরাগের কারণ উপস্থিত না হয়, তছ্িষয়ে ধত্বু করিব, 

কারণের অভাবে কার্য হইবে না, অন্রাগ না হইলে এদপ ক্লেশও পাইতে 

হইবে না; হায়! আজ আমার দীর্ঘশ্বাস ও দুশ্চিন্তা কেন? কেবল অন্থরাগের 

জন্ত বৈতনহে। যদি অন্রাগের কারণও ন1] জানিতে পারি--বৈরাগ্যের 
কারণ জানিলেও সুখী হইতাম, তাহাও ত জানি নী। বৈশ্ঠের মনোগত ভাব 
এই যে, রাজা অবশ্যই ইহ] জানেন ; অতএব তিনিই এ বিষয়ে সত্পদেশ প্রদান 

করিবেন । ২৫ ২৬। 

তেষাং কৃতে মে নিশ্বাস দৌর্ঘ্নস্যঞ্চ জায়তে। 
করোমি কিং যন্ন মনস্তেম্বপ্রীতিষু নিষ্ঠ,রম্ ॥ ২৬ 

দেবীভাষাম্। পূর্ববক্লোকন্ঠাদ্যার্থকত্বকল্পে বৈশ্ঠন্ত শনৈঃ পুজাদিরাগদোষ- 
দর্শনমুদ্ঘ!টয়তি তেষামিতি, ওদাসীন্তাশক্ত্যা নি্ুরমিতি দ্বেষকঠোরমিত্যর্থঃ, 

ঘদ্বা তদা নীমপ্যবিগলি শুপুদত্রফপত্থেনৌদাসীন্তমপি মৈষ্ঠধ্যৎ মন্তমানন্। নি 



৯ৎ ভ্রীশ্রীচণ্তী 

মিত্্যুক্তির্মাসঙ্গতা। রাগদো যদৃষ্ট্যা করোমি কিমিত্যনেন তৎপরিহারোপায়- 
জিজ্ঞাসা গম্যতে ৷ ছিতীয়ার্থকত্বকল্পে তু প্রেমপ্রাবণো দোষমাহ__তেষামিতি। 
ছুটখকফলকং প্রেমপ্রাবণ্যৎ ঘেন কারণেন ভর্তি কো নাম স্বস্থাত্বা তছুপাঁদ- 
পীতেতি প্রথম্বার্ধতাৎপর্ধ্যম। ন কেবলং তৎকারণং ' নাভিজানামি কিন্ত 

বৈরাগ্যোপায়মপি ন জানামি, যেন মনন্তেজ্যো বিরগয়েয়মিতি দ্বিতীয়া 
তাৎপর্থ্যম্। নিষ্,্ং বিরক্তম। এতেন রাগনিবগ্ক্যুপাজিজ্ঞাস| ব্যজ্যতে। 
নিরদ্ধিপ্রধানো বৈশ্য ইতি ফলিতম্। ২৬। 

( নাগোজী ) তেষামতি | তশ্লিমিতৎ যন্মে নিশ্বাসাদিকং জায়তে 

অপ্রীতিধু প্রীতিরছিতেঘপি' ত্েষু যন্মে মনো! নিষ্টরৎ ন, তৎ কিং 

কয়োমীত্যানয়ঃ ॥ ২৬1 

তত্বপ্র। প্রেমপ্রবণতাং বিরণোতি_তেষাঁং কতে। তেষাং পুত্বাদীনাং কৃতে 
নিমিত্ত মে মম নিশ্বাসা দৌন্বনস্যং মনসোহুনবস্থিতত্বর্ক জায়তে, কচিল্লিঙ্গ- 
বিভক্জেটারিত্যন্জ বচনশ্ঠাপুপিলক্ষণত্বাৎ একত্বং ক্রিয়ার্ত্যান্বয়ে বা; যহুক্তমূ 

“ধীন্তিশকির্ভিন্নার্ধে বাকো সক্কদপি ্রতে১? ইতি । করতে শকোঁহবাদং 
নিমিত্তপর্ধযায়ং। নিমিত্তসন্গদ্ধে ষর্মী। ননু অলমতিবিগুপেষু .পুত্রার্দিযু বন্তর- 

গ্রেহস্থুবদ্ধেনেতি চেত্তজাহ,_যৎ তেষ অশ্রীতিষু প্রীতিরহিতেঘপি পুত্রাদিষু 
মনো নিষ্ঠ,রং নির্দয়, ন ভরতি কিং করোমি টৈতময়া জ্ঞাতমিতার্থঃ | “মুম্মুহ- 

াশ্বসিযুঃ কবোকম্” ইতি ভ টদর্শনাৎ নিশশ্বীসেতি বিরাটপর্ববদশনাচ্চ নিবিস্গো 

নিশ্বাসশব্জঃ ॥ ২৬ 

তীহাদিগের জগ্ত আমর কত । দীর্ঘ) নিশ্বাস পড়িতেছে, তাহাদের 

অগ্যই দুশ্চিন্তা ; কি করি, সেই প্রীতিহীন স্বজনের প্রতি মনের স্কেহ 

যে কমিতেছে না ২৯*। 

মার্কত্েয় উবাচ। 

ততস্তৌ-সহিতী বিপ্রু তং মুনিং সমুপস্থিতৌ । 
সমাহিন্ম বৈশ্ঠোইসৌ। স চ পার্ধিবসত্তমঃ | ২৭ 

'মধীভাষাম। -নিবৃন্তিমার্গিপো। বৈশ্তস্ক প্ররত্তিমার্সিণো রাজশ্চ গুরূপসদ্ন- 
হত: “টহস্তবচনানস্তরম্। নিরৃতিমার্সিস্বাছৈগ্ুস্তাধিকারোৎকর্ষধ্যাপনায় 

"উখমং তফুতিখতি সমাধিরিতি | িষ্টবচনানসরং রাজ: ্রুত্বিচনাক পন্কা সেন, 



প্রথমোহধায় | ৯৫ 

বৈজিজ্ঞ।সাশিরক্যস[মর্থাং স্থচিতম্। বিপ্রেতি মার্কগেয়ক্কতং দ্েক্রীষ্টকি- 
সম্বোধনম্। ২৭। 

( নাগোঙী ) মার্কণ্ডেয় উবাচ--ঠত ইতি। সহিতৌ মিব্রতবেন 

সঙ্গতৌ, সমুপস্থিতৌ সমুপসম্সো ॥ ২৭ ॥ 
তক্ষপ্র। ততঃ । হেবিপ্রক্রৌষ্টটকে! ততো বৈশ্তবচনানস্তরং তৌ রাঁজ- 

বৈশ্তৌ সহিতৌ মিলিতৌ সম্তোৌ তং মুনিং মেধসং সমূপস্থিতৌ উপপন্ৌ, “পৃথক 
সংখ্যা সমুদায়সংখ্যাং গৃহীত্বা বচনানি ভবস্তী”তি বচনাৎ তাবিত্যন্র দ্ধিন্বম্। 

তৌ কৌ ? অসৌ৷ সমা ধির্বৈশ্তঃ সচ ার্িবসতমঃ নৃপেষু সাধৃতম: তুরথঃ, নাম 
প্রসিদ্ধ 1 ২৭ 

মার্কগ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র ! ত্রৌস্ট কে! অনস্তর সমাধি বৈশ্ট ও 

সেই রাজশ্রেষ্ঠ স্থরথ উভয়ে মিলিয়া মেধস্ মুনির নিকট উপস্থিত 

হইপ্েন। ২৭. 
ভাব্াযবাথা?। রাঙ্চা ৈশ্যের মনো ।ভ ভাব" সব বুঝিলেন কিনা জানি 

নী, কিন্ আপনার প্রগ্র তিনি আপনি সমাধান করিতে অসমর্থ, আতর] 

নৈগ্ঠ-জদ্ঞাসা নিবারণে€ অসমর্থ; ভাই টৈশ্যাকে কি লা বলিয়া বৈশ্যকে 

সাঙ্গ লইয়া গণমর নিকট উপস্থিত হইলেন | ২৭। ২৮। 

কৃত্বা তু তৌ যথান্তায়ং যথাহ€ং তেন সংবিদমূ। 
উপবিষ্টৌ কথাঃ কাশ্চিচ্চত্রতুর্বৈশ্যপাখিবৌ ॥ ২৮ 

(দবীভাম্যম । যথালারহ ভ্ায়মনভিক্রমা_যথার্ঠ যথাযোগ্যৎ। প্রাপ্ত- 

কাঁলান্থুরূপৎ তেন মুনিনা সহ সংবিদম্ সম্ভাষণমভিবাদনাশীঃকুশপপ্রতপ্রতি- 

বচনরূপম্। “সবিৎ স্্গিয়াং প্রতিজ্ঞায়ামাচারজ্ঞানসঙ্গরে | সম্ভামণক্রিয়াকারে” 

ইতি মেদন্াক্তেঃ, কাশ্চিৎ কথা বনাগমনাদিরতান্তরূপাঃ | ২৮। 

( নাগোজা ) কৃতেতি | যথান্যায়ং যথাশাহ্ৎ, থাঁহৎ যথাযোগাৎ, 
সংবিদৎ সম্তাষাম, উপবিক্টৌ অত ভাব্তিণার্থহেন উপবেশিতাবিতর্থঠ। 

তেনেতি ক্রি ঠভীয়। | কাশ্চিৎ স্বপরব্ষিয়।ঃ ॥ ২৮ ॥ 
তন্বব্র। কুহা। তোৌ বৈশ্যপার্ধিবৌ সম্থামণৎ কৃত্া উপবিষ্টৌো সস্তো 

কাশ্চটিৎ কণা শ্ক্রতুঃ প্রস্তাবয়ম[সতৃঃ, যদ্ব। সংবিদং স্বস্বনিজ্ঞাপনং, যদ্ধ! যথার্ধং 

যথাযোগাং তৃপভূম্যাদিযু উপবিষ্টাবিতি বাবহিতেন সম্বদ্ধঃ। সংবিদমিত্যন্থ- 

স্বারবদেব বকারন্য দস্বাত্বাৎ॥ ২৮। | 



৯৩ ইীশ্রীচ শ্রী । 

সেই বৈগ্ক ও রাজ! উভপম্প মুনিৰ রর সহিত শাস্ত্রসম্মত ঘমেগত। 

অনুসারে সন্ভাষ। করিয়। আসন গ্রহণ করভ কএচটা কথ! 

কহিলেন । ২৮ 

রাজোবাচ। 

তগবস্তামহৎ প্র্ট,মিচ্ছাম্যেকং বদণ্ধ তৎ। 
দুঃখায় যন্মে মনসঃ শ্বচিত্তায়ত্ততাং বিন। ॥॥ ২৯ 
মমত্ব মম রাজ্যম্ত রাজ্যাঙ্গেষথিলেষ্পি। 
জানতোহপি যথাজ্ঞগ্ত কিমেতন্ম,নিনত্তম ॥॥ ৩০ 

দেবীভাষ্যম্॥। কথাস্তরমবতারয়তি_রাঁজোবাচেতি। প্ররৃত্তিপ্রধাঁনত্থাদ্রা- 

জাহমিত্যভিমানবব।চ্চ রাজ্ৈব বাগ্ণিস্ত/সঃ কৃত:, বৈশ্তস্ নিরত্তিপ্রধানস্তৃকীং 
তমন্ধর্তমানঃ প্রতিবচন" শুশ্গবৃগু রুমুখনিহিতদৃষ্টিরাসীদিতি ভাব 

ভগবন্! ত্বামহমেকং কিঞ্চিৎ প্র্টমিচ্ভামি ভদ্বদন্ব, যত্বেন বদেতার্থা- 
দ1ঞ্মনেপদম্, উত্তরসৌক ধোপপাদকক্রষ্টব্যনঘবপ্রদশনায় একমিতি। রাজ্যস্থ 

রাজাং প্রতি অখিলেষু রাজ্যাঙ্গেষ স্বামাদিযু সপ্তস্থ চ মমত্ং মে মম মনসো 

যদ্ ছুঃথায়, তহং জ.নামি; জানতোহপি মে, স্বচিত্তায়ন্ততাং বিনা, স্বাশ্রয়ী- 

ভূঁতমনস আয়ত্ত তাম্ অধীনতা মতিক্রম্য স্বচিন্তানভিমতমশীতি ঘাঁবৎ। তথা ভবতি 

অভ্ঞন্ক ঘর্থ। ভবতি, এতৎ কিং? তথাচ রাঙ্গ্যাদিণ মমত্বং কেবলং ছুঃখায় ইতি 

বিজানতঃ তম্ম ভূদি ত্যাকাক্ষতোহপি মে, ছুঃখনামত্তমেতদি ত্যঙ্গানতস্তদভাব- 

মনাকাজ্ষতো জনন্থ্যেব যন্মমত্ত২ ভবতি তস্ত কিং কারণমিতি প্রশ্নঃ । ্বসং- 

বেদ্যমাত্মমমন্ং দৃষ্টাস্তীক্তুমাদাবেতদ্পন্তাসঃ ৷ নত্বিদং প্রশ্নাস্তরম্ত মমান্ত 

চেত্যনেনাস্তাপ্রশ্বশ্থৈব সামান্তরূপত্তেনান্তাপি লাভাৎ । তেন প্রশ্নস্ত নৈকত্বা- 
স্থপপত্তিরিতি ধ্যেয়ম্। যস্থ। ত্বচিত্তায়ত্ততাং-স্বেন আন্মন। চিত্তস্ত আয়ত্ততা 

বনীকার; স্বচিত্তাযত্ততা । মম মন্মনোহ্ঃখায় ইতি জানতোহপি মে অজ্র- 

ন্যেব স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা মমত্বং যদ্ভব্তীতি শেষঃ, এতৎ কিমিত্যর্থঃ। 

অজ্ন্তাবদনায়ত্বচিত্তোহনায়ত্বতুরজমঃ সারথিরিব ভবতি, অবধ্ধীরিতসারথি- 
স্ভরজমশ্চ শ্বভূঃখফলকমপি ব্যাপারং প্রতিপদাতে, এবমেব অজ্ঞশ্য মনোহইপ্য- 

বিগণিতাত্মশীসনং স্বহুঃখায় মমত্তং ধত্তে__এতৎ জানতোইপি মে কথমজ্ঞন্থেব 

ন চিত্তবশীকার: যেন ছুংখফলকং রাজ্যাদিষ মমত্ং নোচ্ছিদ্যতে ? ইত্যয়ং 
প্রশ্নঃ । এতঙ্থযাখ্যায়াদুত্তরজ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপীতি গ্জোকে মোহপদম্ 



পঞামোছধায়ঃ | ৯৭ 

মবশচিত্বত্বার্থকম। মুহ টবচিত্ত্যে ইঞ্টি পাতুপাঠাৎ | আন্যৎ সমানম। ম্নসো 
হঃখং চিত্ত মমন্ধাশ্রযন্থধ্ স্ভায়মতে সংযোগঘটিক্তসাানাধিকরণাম | ২৯ | ৩০ | 

( নাগোজী ) বাজোব।চ__ভগবন্িতি। ব্দস্বেতি যত্বার্থে আত্মনে- 
পদ্ম | ষত্েন বদেতার্থঃ। একং রহস্তৎ বদন্গ। ভদাহ_মে মনসঃ 
সঙ্গ্লাত্বকষ্ঠাম্তকরণস্ঠ স্বচিন্তে নিশ্চয়াজ্সকে স্বন্বরূপে আয়ন্তভাং নিরোধং 

বিন! দুঃখায় বদিত্যন্বয়; | সক্কল্রবিকল্পাতকমেবমস্তঃকরণৎ ন নিশ্চগ্ধাস্বক- 

মন্তো ন মে ভন্নিণয়েছধিকার ইতি ভা ॥ ২৯ ॥ 

( নাগোজী ) দুঃখচহতুত্বমাহ,__মমত্বমিতি | "রাজ স্যেতি অগ্ুষারন্য 
শেষহ্ৃবিবক্ষায়াং ষণ্ঠী। রাজো ইতার্থঃ। তেঘমদীয়হ্ং জানতোছপি মম 
ঘা! অজ্ঞন্য অজ্ঞন্তেব রাজানিষু মমন্বমূ এভৎ কিং কিন্নিবন্কনমিত থঁঃ। 
স্বামামাতানুংকোণরাষ্্দর্গবলামি চ। রাজাঙ্গানি পরুয়ঃ পোরাণাং 

শ্রেণয়েহুপি চ' এষু ম্বামৎ প্রদান ॥ ৩০ ॥ 

ত্বপ্র। বাজোবাচ। ভভযোরপি প্রষ্ঠবো মুখাত্বাস্্াজ্ঞ উপাদানম। হে 

হগবন্ সর্বজ্ঞ! অহং স্বাম একম্ অর্থ” প্র্,মিচ্জামি তৎ ত্বং প্রষ্টবাসর্থং ঘদস্থ 

সপ্রকাখং বদ, অপোসণাঘাং লোট,। তছ্ক্তং “সৎকারপূর্বিক। ৰিনিযুক্তিরধো- 

মনেতি। বিঞুঃপুবাণম্, “উৎপত্তি রি্রফেব ভতানামাগৃভিং গভিম। ফেতি 

বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥” প্রষ্টবামাহ সার্দচতুর্ভিঃ- ছুঃখয়েতি। 
যম মম ল্চিক্ল্ত আয়ভাং বশীভূততাং বিনা মনসো দুঃখায় দুঃখানাষন্ধং 
যস্তবতি ৬তৎ কিমিতি উত্তরেণাহয়ঃ | সঙ্গরবিকলাত্মকান্তংকরণং মনঃ। 

বিশেষ গ্র্ণায্মকোইস্তঃকরণবিশেবশ্চিত্তমিতি ভেদ: | তদুগ্কং ভৃতীয়ন্কদ্ধে, “মানো- 
বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিতমিত্যন্তরাত্মকম্। চতুদ্ধা লক্ষ্যতে ভেদে বৃত্যা লক্ষণরূপয়।” 

ইতি ॥ ২৯ 
তবপ্র। বিরণৌতি ।. মম। মমন্নাজ্যন্য রাজ্যে রাজকশ্মণি, সুপাং সুবিতি 

সপ্তম্যর্থে ষী। অখিলেধু রাজ্যাজেষু স্বাম্যাদিবু মমস্তং স্বকীযস্বাভিমানে। 
বন্ভবতি এতদ্পি কিং ফিমাত্মকম্? নন অবিবেকিনাং মমত্বং ভবত্যেৰ কিমেত- 
চিত্রমিতি চেত্তত্রাহ জানতো জ্ঞানবতোহপি মম যথা অভ্রন্ত মূর্থস্য তথেত্যর্থ; | 
স্বামামাত্যসুহ ৎকোধরাষ্ছর্গবলানি চে”তি সপ্ধ রাজ্যাঙ্গগনি ॥ ৩০ | 

( পরিশেষে ) রাজ! বলিলেন, ভগবন্ ! আপনাকে আমি একটি 

কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছ! করি ( অনুপ্রহপুর্ধ্বক ) সবদ্ধে তাহার 
১৩ 



৮ শ্বীশ্রচণ্ঠী ূ 

উত্তর প্রদান করুন-_( প্রন এই ) আমার রাজা ও নিখিল রাজস্বোপ- 

করণ-__-অমাতা প্রভৃতির প্রতি মমত্ব আমার মনকে দুঃখিত করিতেছে, 

ইহ! আমি জানি, কিন্থা আমার চিত্তের অবাঁধ।ভাবে, মেই মমত্ব অভ্ঞ 

ব্যক্তির ম্যায় আমাকেও অধিকার করিয়া আছে; হে মুনিপত্তম ! এরূপ 

হয় কেন? 
অপর অন্বাৰ ;:_-মমন্্র য মানসিক “৪খের হেতু ত্বাহা আমি 

জানি, কিন্থু মন অনায়ন্ত বলিয়। অজ্ঞ বঞ্জির ন্যায় ছ্ামারও রাজা 

এবং রাজোপকরণের 'প্রতি মমন্ব আছে.__হে” মুনিস্ূম ! এরূপ হয় 

কেন? 1 ১৯। ৩০ | 

ভাঁষ্যব্যাখ্যা । নিজের মমতার প্রশ্ন এবং বৈগ্ভর মমতারও প্রশ্ন করিলেন, 

ইহ|তে বুদ্ধী গেল--ষ্ঠাহার1 উভয়েই, যাহ] যাহ! মমতার আসম্পদ, অন্ুরাগের 
আশ্রয়, সেই সেই ব্ষয় জানেন এন” সেই সেই বিষয়ের অঠর[গে যে ছুঃথ 

তাহা জ|নেন। রাক্্! বলিলেন, মমস্ব ছুঃখের হেতু ইহা আমরা জানি, কিন্ত 
চিত্রের অপ্রন্বত্তি থাকিলেও আমহ উপস্থিত যে “কন হইতেছে তাহ] জানিতে 
ইস্ছা করি । অপর অনুবাদের ভাব এই_ আমরা উভয়েই জ্ঞানী; যাহার চিত্ত 

বশীভূত নহে, এইরূপ আজ্ঞবক্ষিৰ হ্বাম্থ আমাদের মমতা! বা মোহ হয় কেন? 

মোঁঠের নামীস্তর অভ্ঞপ, ভ্রান্তি, সিখা জ্ঞান । ২৯--৩০। 

অয়ঞ্চ নিকৃত; পুত্রৈদদারৈক্ড ত্যৈস্তথোজ ঝিতঃ। 
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তস্তেষু হাদ্দা তথাপ্যতি ॥ ৩১ 

দেেবীভাষ্যম। ইমমেব প্রপ্নং বৈশ্বসাপারণীকর্ভৃং প্রন্তোতি ময়ঞ্চেতি। 

নিকৃতঃ ধনাপহরণেন নিগৃহীতঃ। অতি অভিশয়েন হাদ্দীত্যন্য়ঃ | ৩১। 

(নাগোজী) নাহমেব তথ! অয়মপীন্যাহ,_অয়ক% নিকৃত ইতি | নিকৃতঃ 

তিরস্কতঃ। . উজ বিতঃ তক্তঃ ৷ নীতুপসগপুববাঁৎ কৃঞ ত্ুঃ | ভথেতি 
সমুচ্চয়ে ॥ ৩১ ॥ 

তত্বপ্র। অয়ম্। ন কফেবলং মমৈনৈবহ কঞ্চ অম্বং টবস্টোহপি পুভ্রিহকতঃ 
'নরাক্কতঃ দারৈর্ভূত্যৈঃ সেবকাদ্িভিঃ ভরণায়েকুজঝিতঃ ত্যক্তঃ শ্বজনেন চ 

সপ্ত: তথাপি তেষু পুত্রাদিবু অভ হাদ্দী অতিশ্েহবান্ ॥ ৩১॥ 

(রাজ। (বৈশ্টাকে দেখাইয়। বলিতেছেন ) স্্রীপুত্র এই বাতির ধন 



প্রথমোহধ্যায়ত। ৯৯ 

অপহরাং করিয়াছে, তাহারা এবং ভূতাগণ' ( ইহাকে ) বহিষ্কত করিয়া 
দিয়াছে; স্বজনেরা ইহাকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এ ব্যক্তি: তাহাব্র 
প্রতি অতীব ম্বেহপরায়ণ | ৩১। 

এবমৈষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃথিতৌ। 
্লষউদোষেইপি বিষয়ে মমত্ত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥ ৩২ 

দেবীভাষ্যম্। দৃষ্টো দোষঃ ক্ষহিত্বাদিরূপো যন্য | ৩২ । 

( মাগোজী ) এবমিতি। বিষয়ে রাজ্যপুত্রাদৌ মমতেনাকুষ্টৎ 
বিষয়াধীন কৃ মানসমস্তঃকরণৎ যয়োস্তে। ॥ ২ ॥ 

ত্প্র। এবমে। এবমুক্তপ্রকারেণ এষ বৈশ্ঠঃ তথা অহং তথাশবশ্চার্থে। 
অহঞ্চ দ্বাবপি অত্যন্তভ্ঃখিতৌ ॥ ছুঃখহেতুঃ বিষয়ে রাজ্যাদিযু মমন্থারুষ্টমীনসৌ 
যত; মমন্তেনাকষ্ং মানসং যয়োস্তে।। নন বিষয়িণাঁষ বিষয়নিবিষ্টংই মনো 
ভবত্যেব কিং চিত্রং তত্রাহ দৃষ্টদোষেহপি, দৃষ্টোহনুভৃতো দোষশ্চাঞ্চল্যাদিঃ খশ্ত 
তাদৃশেহপি 1 ৩২ ॥ 

ইনি এবং আমি আমরা উভয়েই অতীব হুঃখ ভোগ করিয়াছি 
এবং যে সকল বিষয় সেই দুঃখের হেতৃ-_ইহা আমরা প্রতক্ষ 
করিয়াছি, তৎসমস্তের প্রতিই আমাদের উদ্ভয়েরই মন মমতায় আরুষ্ট 

হইতেছে । ৩২ । 

* তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহে। জ্ঞানিনোরপি | 
মমাস্য চ ভবত্যেষ৷ বিবেকান্ধস্য মূ়তা ॥ ৩৩ 

দেবীভাষ্যম। যদ্দিতি মোহক্রিয়ায়া ভবতিক্রিয়ায়া বা বিশেষণম্। মম 

অস্ক চেত্যাবয়োঃ জ্ঞানিনোরপি । এষা মূঢতা এষ মোহঃ, বিবেকান্ধম্য বিবেক- 

দৃত্টিরহিতশ্য ; অবিবেকিজনোচিতোহয়ং মোহে, ন জ্ঞানিনোযুক্ত ইতি ভাঁবঃ। 

মহাঁভাগেতি সঙ্কোধনেন এতত্রির্য়সামর্থ্যৎ ধ্বনিতম্। ভগানাং সমূহো ভাগ, 

তন্মহৎ যন্ত। ভগশ্চ “এশ্বর্ধযস্য সমগ্রন্ত বী্যন্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ | জ্ঞানবৈরাগ্যয়ো_ 
শ্চৈৰ ষঞ্জাং ভগ ইভীঙ্গনা” ইত্যুক্তঃ | বিযুয়দোযজ্ঞানবতোরপ্গ বয়োর্যমন্- 
লক্ষণোহয়মজ্ঞশ্তেব মোহঃ কথং ভবতীত্যেক এবং. ্রশ্নঃ | ৩৩। 

শা পস্পি সপ আপস পপ পপ পার সস এ স্ম-ক-এ এ্ শা পর রস পা সী সিল 

* “তৎকিমেতম্মহাভাগ” ইতি নাগোজীসম্মতঃ পাঁঠঃ। 



১৪৩ শ্রীপ্রীচতধ। 

( নাঁকোঁজী ) ভৎকিমিতি | জ্ঞানিনোবিষয়ে দৌবন্ধ্ঞা জণারপি । 

ম্মান্তা চেতি সর্ববান্বয়ি। উভয়নিষ্ঠমো হস্যাযুকত্বমাহ, যৎ যতঃ এধা 
এভজ্জাতীয়া মুত! অবিবেকান্ধস্ত অবিবেকবভ;ঃ ভবতি ন তু পৌধজ্ঞান- 

রাপ-বিবেকবত ইতি আবয়োঃ সাযুক্তেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ 

তন্বপ্র। হে মহাভাগ! হে মহামতে ! মম অস্য চ জ্ঞানিনোরপি যন্পোহো 

ভবতি 'তঙ্গেঙৎ কেন হেতৃনা1? অজ্ঞানবিভ্ৃম্তিভান্তঃকর়ণকিজ্রমো মোহঃ। তথাচ 

বৈষবে, “ওমোইবিবেকো মোঁহঃ স্যাদস্তকরণবিভ্রম” ইতি । কিন্তু এষা মুঢ়তা 

অর্বির্বেকাদ্বস্ ভবতি ভবিতুমর্ভতি। বদ্ধতব্চ্ছেদো বিবেকঃ অবিবেকপ্তদন্তঃ ; 
তেনাদ্বস্য অদ্ধ ইব অদ্ধঃ, ঘদ্ধা বিবেকেহদ্বস্য তদ্রহিতশ্য ॥ ৩৩ | 

হে মহাস্ভাগ ! আমি এবং ইনি আমরা উভয়েই ত জ্ঞানী, তথাপি 

আমাদের এই মোহ কেন ?-বাহার! বিবেকবিষয়ে জন্ধ, এরুপ মোহ 

তাহাদেরই ( কেবল ). হইভে পারে । ৩৩। 

ঝধিরুবাচ। 
উ্জানমস্তি সমস্তম্য জস্তোবিষয়গোচরে । 
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পুথক্ পৃথক্ ॥॥ ৩৪ 

দেবীভামাম্। বিষয়ন্বদ্ূপজ্ঞ।নং বিষয়দোষজ্ঞান্চ ভবতোরুপবর্ণিতং তয়োঃ 

কতরম্মেহল/ধকন্তেন ভবতাঞাপগমাতে, আগাঞ্চেৎ প্রাণিমাত্রশ্যৈব নিশ্মোহত্তব- 

প্রসঙ্গঃ, ছিতীয়ঞে্ পতগাদীন্ধমপি ৩খাস্ধং স্থা।ৎ ইত্যভিপ্রেত্যোত্তরয়তি_ ঝষি- 
কবচেতি। মহাভাগেতি রাঃ সঙ্গোধনং শীত তাৎপধ্যগ্রাহিন্ন্থচনায় । বিষয় 

গোচরে বিষে বপুগ্দিষ্তৎস্বদূপে গোচার ইন্দ্িয়গ্রাহাবন্ধনি। সমস্তম্য জস্তো- 

শহুপপাদগদিতুং বিষয়শ্চেত্যা্িঃ সার্ধক্কোকঃ। এবং কক্ষ্যমানপ্রকারেণ পৃথক্ 
পৃথক ঘ।তি প্রাপ্লে।তি জ্ঞানামন্তি শেন জ্ঞানেন সম্বব্যত ইতার্থ; | ৩৪ । 

( নাগোজী ) অভ্রোপ্তরমান্ছ,__ফবিকবাচ,-জ্ঞানমিতি | নম্থ জঞান- 

মাত মোহবৈয়ধিকরণ ত্তবাভিমত্তং জ্কানবিশেষন্ত বাঁ? নাদাঃ, 

সর্ধধত্তৈত নিশ্দো হত প্রসজ্াদিত্াহ,-+জ্ঞানমিতি । অন্তযন্ত তথাপীভ্যনেন 

খণ্ডয়িয্যতে | বিধিণোতি বধাভীতি বিষয়ে! বন্ধকঃ। ভদ্রপে গোচরে 
খ্িষ্ে জ্ঞানৎ সর্ববন্থ জন্তোরন্তি। নচ মোহাভাঁব ইত্যাহ__বিষয়শ্চেতি | 



গ্রথমোষধ্যায়; । ১০১ 

এবং বক্ষ্মাণপ্রকারেণ পৃথক্ক পৃথক ভিন্নগ্রকারেণ জ্ঞানবিষয়ন্কং 

যাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 

তত্বপ্রা। ঝধিরুবাচ। মেধসো বচনম্। আবয়োজ্ঞনিনোরিত্যুক্তে সামস্ত- 

জানবত্তা সর্বেষামন্ত্যেব জ্ঞানস্তাস্নিষ্ঠগপবিশেষত্বাৎ, তথান্বে যোহাভাবে 

সংসারস্থ নির্বিষয়তা স্যাৎ, এবঞ্চ কৃতনাশাকতাভ্যাগমদোষপ্রসঙগ: স্যাৎ) 

তম্মাহিশেষজ্ঞানসভাঙ্গ এব মোহাভাব ইত্যভিপ্রেত্য সর্বেষাং সামান্ভজ্ঞান- 

সন্ভাবমাহ, জ্ঞানম্। সমস্তক্ক জন্তোজন্সিন;ঃ বিষয়গোচরে ্বম্বঘিষয়বিষয়ে 

স্বীধিকারমাত্রজ্ঞানমন্ত:করণরত্তিরস্ভি, স্থাবরাঁণামপি মোক্ষধর্্াদৌ স্পশবেদিতৃত্ত- 
স্সে[ক্তত্ব(ৎ; প্রাণিমাত্রন্জেতি বিদ্যাবিনোদঃ | 'র্বেষাং জ্রানৈক্যং বারয়তি__ 

বিষয়শ্চেতি। হছে মহাভাগ! বিষয়োইধিকারঃ পৃথক পৃথক এবং বক্ষাষাণ- 

প্রকারেণ যাতি পার্থকাং লততে । ধণ্প্রধানোহন্ত্র পৃথকৃশব্দো] মৎসরশববৎ। 

ষদ্বা পৃথক পৃথক ভিম্নভিন্নম ভত্তিষ্ঠতে । জাতিশ্চেতি চিৎ পাঠঃ | তঙা 

বিষয়ো গবাদিং, জাতিগোৌত্বাদিঃ; কিন্তু তথাবিধসঙ্গতার্ধে নায়ং পাঁঠ:, উত্তরগ্ 
বিষয়মাত্রক্যেব প্রকটি তত্বাৎ ॥ ৩৪ | 

ঝি অর্থাৎ মেধস্ মুনি বলিলেন, মহাভাগ ! সমস্ত প্রাণীরই রূপ- 

রসাদি ইন্দিয়গ্রাা ব্ষিয়ে জ্ঞান আছে, তবে সেই সকল বিষয় বন্তব্য- 
রীতিজ্রমে পৃথক পৃথক ভাবে জ্ঞানগম হয় ( এই মাত্র প্রভেদ )। ৩৪। 

ডাষ্যব্যাখ্যা। ছুই রকম জ্ঞানের ত পরিচয় পাইয়াছি; বিষয়জ্ঞান ও 
বিষয়ে ছুঃখ-জ্ঞান--এই আনদ্থয় মমতানিবর্তক বা অজ্ঞাননাশক নহে । যদি 

বিষক়্জ্রান মমতা-নিবর্তক বা অজ্ঞাননাশক হইত তাহা হইলে কোন প্রানীরই 
মমতা বা জ্ঞান থাকিত না, কেননা সকল প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে, তবে 

বিষয়জ্ঞান সকল প্রাণীর একপ্রকার হয় না এই মাত্র প্রভেদ। বিষয় অর্থে রূপ 
রস ইত্যাদি । ৩৪। 

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্দ রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। 
কেচিদ্দিৰা তথ৷ রাত্রৌ প্রাণিমস্তল্যদ্বষটয়ত ॥ ৩৫ 

দেস্ীভাষ্যহ্। পৃথক্লহ্ত্বমুপপাদয়তি-_বূপাদয়ো। বিষয়াঃ কেধাঞ্চিং প্রাণিনাং 

দিঝ। চাক্ষুবপ্রত্যক্ষেণন কন্বধ্যত্তে” কে তে প্রাপিম;? যে দিবাদ্ধাঃ পেচকা- 

মং) কেষাঞ্চ্চ ন রাত )-কে তে? ষে রান্রাবদ্ধাঃ কাকাদয়ঃ, কেযাঞ্চিৎ 
প্রপিনাঁং ন দিবা নবা রাত) কে নত? যে কিবুলাহা দয) তেষ হি টক্ষুষ- 
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নং নান্ত্েবেতি রূপাদনস্তজজ্ঞানাবিষয়ঃ পৃথিব্যাদিকস্ত ত্বাচ প্রত্ক্ষবিষয়ো 
ভবতি, কেমাঞ্চিন্ার্জারাদীনাং বূপাদয়ো দিবা চ রাত চ চাক্ষুষাদিনা সন্ব- 
ধ্যস্তে ;॥ এৰঞ্চ ভবতু কালভেদেো৷ ভবতু বিষয়ভেদো৷ ভবতু চ তন্নিবন্ধনে। জ্ঞান- 
সন্থদ্ধভেদো! রূপাদীন।ং; কদাচিৎ কিঞ্চিদিষয়কজ্ঞ(নমদায় বিষয়ন্বর্ূপজ্ঞামং 

সর্বেষাং প্রাণিনামেবান্তীতি সর্ব এব প্রাণিনো জ্বানিনঃ স্বাঃ, তেন চেন্মোহো 

বাধতে সর্ষেষাৎ নিশ্বোহত্প্রসঙ্গ ইতি ভাবঃ | ৩৫। 

( নীগোজী ) তদেবাহ-দিবান্কী ইতি। কেধাঞ্চিতুলুকাদীনাৎ 

দিবা জ্ঞানাভাব;। কেধাঞ্চিং কাকাদীনাং রাত্রো। কেধাঞ্চি কিঞ্চ,- 
লুকাদীনাৎ সর্বদা! তথাতথ! তুলাদৃষ্টয়ঃ। অন্ধা অনন্ধ! ইত্যর্থঃ। 
এবঞ্চ জ্ঞানমাত্রস্য মোহবৈয়ধিকরণ্যে দিনাদৌ উলুকাদীনাৎ মোছে। ন 
স্যাদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ রাক্ষসাদীনাং দিব! রাত্রো চ বিষয়জ্ঞানবতাং ন 

কদাচিদপি মোহঃ স্যাৎ। কিঞ্চলুকার্দীনাং অর্ববদৈব মোহপ্রসঙ্গ ইতি। 

তেষামপি কিঞ্চিদ্বিষয়ে মোহদর্শনাৎ | এবঞ্চ ন জ্ঞানমাত্রস্ত মোহবৈয়ধি- 
করণ্যম। নাপি জ্ঞানাভাবন্ত মোহসামানাধিকরণ।মিতু।তৎ ভবতি । অত্র 
তথেতি রাত্রিসমুচ্ছয়ে ॥ ৩৫ ॥ 

তথ্বশ্র। পার্থকাং দর্শয়তি দিবা । (তকচিৎ প্রাণিনঃ পেচক।দয়) দিবাদ্ধা 

ধিবসে চাক্ষুষজ্ঞা নরহিতা:, তখা অপরে কা।কাদয়ো রাত্রো। অদ্ধ।ত, £কচৎ প্রাণিনঃ 

কিঞ্চ,লুকাদয়: দিবা রাত্রৌ চ তথা অদ্ধাঃ। কেচিৎ প্রাণিনঃ মাজ্জারাদয়ঃ তুল্য- 

দৃষ্টয়ঃ দিবারাতৌ তুলাদশিন; ॥ ৩৫ | 

কোন কোন প্রাণী দিবসে অন্ধ, কোন কোন প্রাণী রাতে দৃষ্টিহীন, 
কোন কোন প্রাণীর দৃষ্টিশক্তি দিবা ও রত্রিতে সমান । ৩৫ । 

ভাষ্যব্যাথা।। পেচকাদি দিবাদ্ধ প্রাণিরুন্দ দিবসে রূপদশন করিতে ন! 

পারিলেও রান্বিতে দন করে__দিবসে অন্য প্রকার বিষয়জ্ঞানও তাহাদের হয়, 

কাক প্রভৃতি নিশান্ধ প্রাণিগণ নিশার ব্ূপ দশন না করিলেও দিবসে 

রূপদর্শন করে, দিবসে অন্তবিধ জ্ঞানও তাহাদের হয়। কিঞ্চলুক এবং 

মার্জারাদির দিন ও রাত্রিতে দৃ্িণক্তি সমান, কিঞ্চলুক (কেঁচো ) প্রভৃতি 
ইহাদের চাক্ষুষ জ্ঞান দিনেও হয় না, রাত্রিতেও হয় না, অন্ধ প্রকার জান 

আছে; মার্জার প্রভৃতির দিনরাত্রি সকল সময়েই চাক্ষুষ জ্ঞান হয়_-ফলতঃ 

যেক্ষপেই হউক বিষয়জ্ঞান ত সকল প্রাণীরই আছে, বিষয়ভ্ঞান থাকিলে ফন্দি 
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মমতা বা মন্ঞান না থাকিত তাহা হইলে সকল প্রণীই মম্ভাবজ্জিত বা 

অল্ঞানমুক্ত হইত । ৩৫ | 

জ্ঞানিনো মনহুজাঃ সত্যং কিন্ত * তে নহি কেবলম্। 
যতে৷ হি জ্ীনিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিম্বগাদয়ঃ॥॥ ৩৬ 

দেবীভষাম্। বিময়দে(ষজ্ঞানপক্ষং নিরাকরোতি_জ্ঞানিন ইতি । জ্ঞান- 

বাছুলাবন্থঃ, প্রশস্তজ্ঞানবস্তোহতিশরজ্ঞনবস্তো বা তানি চ বাহুলাপ্রাশস্তযাতি- 

শঘানি বিবয়দোমবিবয়কত্বপর্ধ্যন্তানি। ভাদৃশ]! মন্থজা ভবস্তীতি যুবামপি 
তাদুশাবিতি সত্যং কিন্ত কেবলং মন্ুজী এব তথা জ্জরানিনো ন ভবস্তীত্তি শেষঃ। 

কৃত ইত্যত্রভ,ঘত ইতি । লোকপ্রসিদ্ধব্াধসঙ্গীতমুঞ্ধতাম্মারণায় ষুগেতি 
পৃথগুপাদানম্ | ৩১। 

( নাগোজী ) নন্থু মন্ুষ। এব জ্ঞানিতেনাডিমতা ইতি চেৎ তত্রাহ__ 
জ্ঞানিন ইঠি। মনুজ। জ্ঞানিন ইতি তে মৃতং সভাম। পৃচ্ছতি__ 
তে কেবলং জ্ঞানিন এব কিং না? স্বয়মেব বিতর্োতরয়তি--ন 

হি। কিস্তৃচ্জানসন্মলিতঙ্জানিন ইতথ্ঃ ! এবম্ অজ্ঞ।নেন জ্ঞীনিত্বাভি- 

মানন্্যুত্তঃ যভঃ সর্ধেব পশ্বাদয়োহপি এবং সতি জ্ঞানিন এব স্ৃঃ। 
হিরিপাথে তিব্ক্রমণ্ঠ । শশুন্বেনেব পিক্ধে মুগগ্রহণৎ তদ্দিশেষপ্রতি- 

শেন্তার্থমিতর্থঃ ॥ ৩১ 
তন্বপ্র। মন্ুজা মানুনা জ্ঞ।নিনঃ ইতি সত্যমেব কিন্ত কেবলং তে মাুষা 

এব জ্ঞাঁনিন ইতি ন, হি নিশ্চয়ে, যতঃ সর্বের পশুপক্ষিমগাদয়োহপি ভ্ঞানিনঃ | 

পশবে গ্রামঃ, মুগ আরণ্যাঃ, আদিপদেন মৎ্ন্য।দয়ঃ ॥ ৩৬ ॥ 

মন্ষগণ জ্ঞানী বটে, কিন্তু কেবল মনুষ্গণই যে.জ্ঞানী তাহা! 

নহে, যেহেতু পণ্ড পক্ষী এবং হরিণ প্রভৃতি জন্থগণ সফলেই 
জ্তানী | ৩৬ 

ভাব্যব্যাধ্যা। যদি বল. বিষয়ে যে ছুঃংখ আঁছে তছিষয়ে ভ্রান থাঁকিলেই 
তাহাকে জ্ঞানী বলিব। তহুত্তরে বলিতে পারি--এব্সপ জ্ঞানী তোমরা বটে-_- 
কেবল তোমরা কেন সকল মানব এইরূপ জ্ঞানী-_ইহ1 সত্য; কিন্ত কেবল 
সকল মানবই নহে পশত পক্ষী মৃগ প্রভৃতির ও এ জ্ঞান আছে। সঙ্গীতমু্$ হরিণ 

* “কিং নু" ইতি নাঁগোষ্গীসম্ঘতপাঠঃ। 
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খখণ খবরশরে বিদ্ধ হয় তখনই সে বুকে এই সঙ্গীতমোইই আমার এই 

প্রাণনাবের-এই শিদারুন বন্নণার হেতু; অপর পশু পক্ষীও ইহা বুঝে। 

বিষয়ে যে ছুঃংখ আছে, ইচ্াা মন্ুমা ৪ পশুপক্ষী সকলেরই বৌধগমা, ফেনন1- 
সাপারন জ্ঞান মনুষ) ও উচ্চশ্রেণীর জাবের সমান ; তৰে শান্াদি জ্ঞান আন্কুসেগ 

তয়, পশ্তপক্ষীর তাহ। ভয না, নাহউক নিনজে দোষজ্ঞান ষখন সকলেরই আছে 

খন তোমার মতে তহারা * জালা হইতে পারে । ৩৩ । ৩৭ | 

জ্ঞানঞ্চ তন্মহুষ্যাণাং যত্তেষাং মুগপক্ষিণাম্। 
মনুষ্যাণাঞ্চ যন্তেষাং তুল্যমন্তভথোভয়োঃ ॥ ৩৭ 

দেবীভাষ্যম। যদ্যপি মন্ধষাঃ মুগপক্ষণাদয়শ্চ রূচিদ্ বিষয়ে কচিদ বিষয়- 

দোষে চ সদৃশজ্ঞানাঃ শাঙ্াদৌ চ বিসদৃশজ্ঞানাস্তথাপি বিষয়-তদ্দোষভ্রোনবন্বা? দন 

ভর/নিহাবিশেষেণ তেষামপি নিশ্মোহত্বমাপদোত যদি ভবন্তাবপি নিশ্ধোচো স্থাতা 

বিতাহ জ্ঞানঞ্েতাদিত্রয়েশ। তৎ তাদুশ*, যাদ ষাঁদশম | তেনা* মুগপঙ্গিণাং 

হদিতাধ্যাভারাম। তগ্জাপি তাদশমিভার্থঃ! কিং সর্বঙ্জের জ্ঞাানৎ মানুনাণাৎ 

মুগাদীন[কফেকমিহাশঙ্গা নেত্যাহ-তুলামিতি।  ইষ্টানিষ্টলাভবিপ্রম্নোগজনিত- 
আখ হঃখভ| নং যখ। উভয়োস্তন্যং সদশহ না ভ্ানাস্তরং শান্মপাঠাদিজনিভম্ 

শন্তৎ বিসদৃশং ভবতীতি শেমঃ। আন্তৎ আহারাদি তৃন্যমিতি প্রাঞ্চঃ | 
উভয়ে।রিতি মন্থনাত্ৎ মুণাদান্ত তমহঞ্চাদায় শপ তছিত্বসংখাদা বোবাম্। ৩১। 

( নাগোণ্ী ) তমেবার্থৎ ম্ন্ু'ণাণাং পখাদিভিস্তল্যস্বপ্রতিপ:প্রনেন 
গ্রঢয়তি-_জ্ঞানং চেতি | যৎ যাদৃশম্, তৎ তাঘৃশম্ । মন্ৃষ্যাণাঞ্চ ষন্তেষ 

ম্বগাদীনামিত্যর্থঃ | অন্যদাহারভয়মৈথুননিদ্রারূপমিতি উভয়েম্তলাং সাধা- 
রণমিতার্থঃ ॥ ৩৭ 

তত্বপ্র। নম তথাপি মন্গুষ্যাণাৎ বিশেযোহস্তীতি চেতৃত্রাহ-_জ্ঞানঞ্চ । 

তেষাং মবগপক্ষিণাং যজ.জ্ঞানং তত্তেমাং পশ্বদীনামপি ইত্যবিশেষঃ স্চিতঃ | নন্ধু 

তথাপি মন্থষ্যাপাং বিষয়বিশেষজ্ঞানস্তার্ধিকাম্ অক্তীতি চেত্তত্রাহ-_তুল্যমিতি। 
অন্গৎ আহারটমখুনাদিকমপি উভয়োক্তিধ্য ৪ মনুষ্যয়োস্তল্যং, সমানাভি- 
নিবেশাৎ। তথাচ নৃসিহহপুরাণে, “আহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদি সামান্কমেত্তৎ 
পশুভির্নরাণামি”তি ॥ ৩৭1 

সেই সকল পস্তপক্ষীর যেরূপ জ্ঞান, মনুষ্েরও 'সেইরূপ জ্ঞান, 

'াবার মানুষের যেরূপ জ্ঞান, পণ্ড পক্ষীরও সেইরূপ জ্ঞান-সএইরূপে 



প্রথমোছধ্যায়ঃ। ১০৫ 

জ্ঞানসাদৃষ্ঠ আছে, পরজ্ত মনু; ও পশ্বাদি, এতছৃক্য় শ্রেণীর মধ্যে 
জ্ঞানগত বৈসাদৃশ্ঠও আছে। ৩৭। 

জ্ঞানেইপি সতি পশ্যৈতান, পতগাগ্থাবচঞ্চ ফু। 
কণমোক্ষার্থতান্মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ ৩৮ 

দেবীভাষাম্। পতগানাং পুত্রবিষয়কজ্মানং পুত্রজন্তন্থুঃখক্ঞানঞ বর্তত. 

ঈঠি বি্ষয়তন্দোষজ্ঞানসত্বেঘপি পুঅপালনায় সোৎকটরাগং প্রবর্ততে ইত্যাহ-- 

জ্ঞান ইতি । শাবচঞ্চব শাবকানাং চঞ্চপুটেষু কণমোক্ষে তগুলকণাদ্যরপণে 

আদধৃতাননুরক্তাঁন্ মোহাৎ ম্বাঁপেক্ষয়া পুভ্রেষু প্রিয়ত্বত্বমাৎ; অভ্র মোহোহভি- 

ভূতসন্বরজস্কং . তমঃ, পুত্রজন্তস্বতুঃখজ্ঞানপ্রতিপাদনায়াহ-_পীড্যমানানপি 

ক্ষধেতি । ৩৮। 

( নাপোজী ) অর্থক্রিয়াসামামপি তয়োরম্তীত্যাহ-_-জ্ঞানেছপীতি | 
তল্তোজনেন নান্মাকং তৃপ্তিরিতিজ্ঞানে সত্যপি। পতগা ইতি 

নিরন্বন্যারম্ ॥ ৩৮ ॥ 

তন্বপ্র। এতৎ প্রনাণয়তি_ জ্ঞানেহগীতি । এতান্ পতগান্ পক্ষিণঃ পশ্থ | 
সতি বিদামানে জ্ঞানে মোঁহাঁৎ বিশেষজ্ঞানীভাঁবাৎ ক্ষধা পীভ্যমানানপি শাব- 
চঞ্চযু অপ্ত্যজোটিষু কণমে।ক্ষাদ্ূতান মাহারদানে সাদরানঃপশ্চাঁৎ প্রত্যুপকারা- 

ভাবেছপি তৎন্সেহ্ছেন ক্ষৎগীড়াসহনমপানর্থকমেবেতি ভাবঃ। “টশলশাকশীত- 

বিমিশ্রা” ঈতাদি-তালবাপ্রকরণে পুরুষোত্বমেন শভেদপাঠাৎ “শাবশরুশীধু- 
শেখরশকুস্তবহাবুদ্মভেদাচ্চ” শাবস্তালব্যাদিঃ । শব্যতে সততং হ্রম্যতেইনেনেতি 

শবগতৌ ঘঞ্জ শাবঠ, স্বার্থে কণ্। শাবকন্তালব্যা্দিরিতি রায়মুকুটপঞ্জিক। চ ; 

এবং স্থয়তেহসৌ সাবো দস্ত্যাদিরিতি ব্যুৎ্পত্তিঃ কাল্সনিকী |. কণশবঃ সুপ 
ধান্ভাবয়ববাচ্যপি তত্র লক্ষণয়া আহারমাজ্জে। “কণোহুতিস্থপ্মে ধান্তাংশে” ইতি 
মেদিনী ॥ ৩০ ॥ 

দেখ, এই পক্ষিগণ জ্ঞানসত্ত্বেও নিজে ক্ষুধায় কাতর হুইয়াও মোহ 
বশতঃ শাবকের চঞ্চ, পুটে তণ্ুলকণাদি খাদ্য অর্পণে ঘত্বশীল। ৩৮। ্ 

ভাষ্যব্যাখ্যা। যদি বল,_মন্কুষ্য ব্যতীত অপর কোন প্রাণীর বিষয়ে. 
দোষ জ্ঞান নাই, তাহার উত্তর এই_-এ দেখ, _কুলায়ে পক্ষিশাবক, তাহার 

পিতা মাতা তুল কণিকা প্রর্তৃতি আনিয়া নিয়ত তাহার মুখে দিতেছে, এ 
সমগে দেখ_-উহার কি ক্ষধার তাক্চনা নাই__অবস্তই আছে, শাবক পাজচে 

১৪ 



১০৬ ভীত 

উষ্ছার দুঃখ সন্ভ করিতে তষইছেছে, এ ভ্বুঃখনোপ উহার আছে, দঃখাক্ষভষ 

যখন উহার আছে, তখন অবস্থাই উহাদিখকে বিষয়প্লোষজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী 

ব্িতে হয় ॥ ৩৮ ॥ 

মানুষা মহুজব্যার সা্ভিলাষা: সুতান_প্ররতি। 
লোন্তাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে * কিং ন পশ্যসি ॥৩৯ 

দ্বেবীভাষ্যম। এবমেব মানুমাঃ, ন কেবলং উবন্তাবপি তু সর্ধ এব, সত্াপি 

পুর্থবিষয়ঝজ্ঞানে, প্রতাপ কর্তত্বাভাবজনিতহ্:খহেতৃত্বরূপপুত্ধদোষজ্ঞানে চ, প্রত 

পফারলোভাৎ শুতান প্রতি সানিলামাঃ | ইদমুপলক্ষণং কোগাঁদিনা ছুঃখাস্যর- 
হেডুত্বকসপঙ্গোফোহপি পুত্রাদিঘক্ডি, শন্তি চ তজজ্ঞান' মানুষাণামিতি | ম্ুজ- 

ব্যাজ্েতি সঙ্গোধনম । মন্থজশ্রেষ্ঠেতার্থঃ | নন্বিতি সাক্ষেপসঙ্গোধনে এতে 

মান্ট্সাঁঃ | এত ইতি বৈশ্বীমঙ্ষলা! মিদ্দিশ্ব তামেবাঙ্গলিং ভ্রাময়তি-লোভাদিতি | 
ঘোহস্কা তমোইভিমুখরজ£প্রধান।বস্থা! লোভ:, সুতা2?্ভীষ্টমাত্রে(পলক্ষণ।য় 

প্রাধান্ডেন গ্রহণম্। বিষয়দোমদর্শিনে।হপি পতগা মনগষাশ্চ মোহাৎ তেঘেক 

(বিষষেষু রজ্যন্তি, নতু প্বস্তমোত। বিরজান্ছে । পতগানাং বিময়দোষদশনে যদি 

ন প্রভায়জ্ঞধাপি মন্থমা্ত সর্বব এব কদচিছিময়দেমং পশ্বান্ীতি ল্রীকাধাং নত 
তে সর্ঘধ এপ বিরজ্জান্তে ইতি শ্লোকছয়তাৎপর্যাম | বিমফদোষজ্ঞানপি নি 

মোহপ্রতিবদ্ধকমিতি ভাব: । ৩৯ । 

( নাগোঞী ) স্বশরীরাপেক্ষয়া বহিরঙগেদপি অতিপ্রীতিরিতি ত্তেষু 
গোছজ্ঞানয়োঃ সামানাঁধিকরপ্যমুপপাদায মনুষোঘপ্যাহ-_মানুঘ' ইতি! 

ব্যা্রশব প্রেষ্ঠধাঠী। মানুধাঃ লোভাৎ প্রস্্যুপকারলোভাৎ সুতা 
গ্রতি সীগুলীবা:, এতে সৃতাশ্চ তু নিশ্চয়েন প্রত্যুপকারায় ন ভবাস্তি। 

ইদং কিং ন পষ্টাসীস্তার্থট। এবং পূর্বরবপূর্বব্যবহারৎ পষ্টস্ভোছপি 
অগ্রে জগ্রে পুনঃ নুৃতাভিলাধ! ইতি মোহঙ্ঞানয়োঃ সামানাধিকরণ্যৎ 
ভেসীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ | 

. ভন্বপ্র। মান্গযাণীমাহ__মানগুষাঃ । হে মন্ধ্জবাজ মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ৷ নু 

সন্োধনে এতে মান্বাঃ প্রত্যপকারায় চরমাবস্থায়াং নিজপরিপালনার্থং লোতা- 
' পসরা 

ক “নল খেতে” ইতি লাগোজীলন্বতঃ পা$ঃ। 



প্রসচহাছ্ধিরিয়ত । ১৪ 

দ্ধেতোঃ আুতান্ প্রতি সাভিলাষাঃ সম্রেহাঃ স্থতোৎপায়নষয্হ! ব। ইত্যধ্যা- 

হার্যাম। লাভিলাঁষযো মূর্ধন্থাস্তঃ ॥ ৩৯ 

হে নরবর ! মন্ষষ্যগণ প্রত্যুপকারলোনে পত্রগণের গ্রাতি কু 

রাগসম্পয় । আহা ! এই জব দেখিতেছ না কি? ৩৯। 

ভাষ্যব্যাখ্যা। মান্থষও যে পুত্রন্েহে অদ্ধ,ইহার মূলে প্রত্যুপকাঁর-লৌভ 

আছে, আকাক্কিত প্রত্যুপকার অনেক পুনে করে না, স্বৃতরাৎ আশাতঙজ জনিত 

ছুঃখ পৃত্রের নিকট হইতে পাওয়া যায়__অন্ঠ প্রকার ছঃখও ঘে পুত্র হইতে 
হয় না, তাছা নয়_আঁজ রোগ, কল্য বিপদ, এ সব ত আছেই; এইরপ গুত্র- 
জনিত ছুঃখ্ধ বা বিষয়দোষ ত সকল মন্ষ্যেরই সাছে-_সুতরাং কেবল জর 
দুইূজ্বনে নহে, সরল মন্ুয্যই জ্ঞানী । বিয়য়দোয়জ হইলে যদি অমন বা আজান 
হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিত, তাহা হইলে এ পক্ষিরন্্ও ময়তা ও অল্পান 
হইতে অব্যাহতি পাইত, পক্ষিরন্দের কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ততঃ স্রুল 
মানুষেই অবাহন্তি পাত, কিন্তু তাহ ফলে হয়না, সকলেই যে বিষয়ে 
মু্ধ॥ ৩৯। 

তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। 
মহামায়ীপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ ॥ ৪০ 

দেবীভাষ্যম। নন্ু মা ভলোভর্ধধংসঃ ; বিষয়দোষজ্ঞানে বিষয়ছেষসধ্ভবাদৈ- 
রাগাৎ তু কিমিতি নোৎপদাতে ₹তি চেন্র_ভবস্তো মপ্রাজ্যাদিষু খুত্ধদারেঘ চ 

রাগবস্তস্তত্র হেতুলোভঃ। যো যো দোমস্তক্ত তন্থা দৃষ্ট:, তজ্জনিত্ঃখে 

হেষাপেক্ষয়! র।জ্যপুন্রাদিজন্ত নুখং প্রত্যুতৎ্কটরাগ এবান্র লোতঃ। তগকারণত্ত 

মমস্বসহক্কতো মোহঃ, তত্র চ ভেতুরদৃষ্টং প্ররৃতিরবিদ্যা বেতি নিমন্সিকা- 
লীনা প্রস্বান্ভেদাদন্কতমঃ । স এব মহামায়া প্রভাবঃ, মহামায়ায়াঃ মিরুক্ক- 

রূপায়াঃ, প্রকষ্টো ভাবঃ, সংসারস্থিতৌ সামান্তবিশেষরূপেণ কারণদ্ধস অঙ্ 

প্রকধঃ, দ চ মামায়াঘটকে অনৃষ্টৰপে আনিদ্যাক্ণে ৰা ভাবে পজানর্শ সসত- 

ভেদেন বর্ডতে। অথ যদি ভ্ঞায়ম্তমাদ্রিয়তে কদা মে/হিজলরচেহৃষ্ং সুতো 

জায়তে ? মোহা প্তরাক্িতি চেৎ, আনবন্থা,-টমরং ভবন্থনবস্ধ। রো দোটিঃ লংগ্ায়- 

প্লিরাহন্তাদাদিন্ছেন বীক্সান্থররৎ প্রামাণিকীয়মনস্াক্াপগমাত ধর্েতি। এতেন 

প্রকৃত্যাধিপক্ষোহপি ব্যাপ্যাতঃ | ইমমর্র্মাহ তথাপীতি। বিষয়গোষদর্শনে 

সতাপীত্যর্থ:। মমন্তা আবর্ততো ঘজ্জ তশ্ষিন ; মাহগর্ডে “ধনুঃসহত্রাণ্যাক্টো চ 
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গতির্ধাসাৎ ন বিদাতে ন তা নদীশব্ববহা গর্ভাস্তাঃ পরিকীর্তিতা” ইতিগর্তলক্ষণ- 

মুক্তমূ। মোহব্পে জলাশয়ে, তরণযোগ্যতীজ্ঞাপনায় গর্তভেতি বৈশ্তো বুবুধে, 
অভিগভীরত্বেন হুরুতরদ্বজ্ঞাপনায় গর্ভেতি রাজা বিজজ্ঞো, তেন অসাধ্যতা- 
ভানাদয়ং মোক্ষায় ন প্রবরতে, বৈশ্বন্ত সাধ্যতাজ্ঞানাৎ প্রবরৃতে ইতি তন্বম্। 
সংসারস্থিতিকারিণ:, পুনঃ পুনঃ সংসারে স্থিতি নিসগেণ যে কুর্বস্তি। এতেন 

অনাদিসংসারচক্রপতিতা ইত্যুক্তমূ। ৪০ । 

(নাগোজী ) নম্বেবংবিধব্যবহারদর্শিনাংৎ সংসারাদ্িরত্তিঃ কুক্তে। 

নেজ্যত আহ-_-তথাপীতি । এবংবিধলোক্ব্যবহারসাক্ষাৎকারে1 যদা প্যন্তি 
তথাপীত্যর্থ । মহামায়াপ্রভাবেণ কত্র।। মমতা মমেদমিতি বুক্ধিরেব 
ভ্রামকত্বাদাবর্ত ইবাবর্তঃ সংসারে পুনঃ পুনরাব্তকঃ যত্র ত্তাদ্বশে মোহগর্তে 
নিপাতিতাঃ মান্গুযাঃ সৎসারশ্থিতিৎ ভামেব কুর্ববস্তি নতু ততে! বিরজান্ত 

ইত্য্৫থঃ শ্তাদাবর্তোছস্তসাৎ ভ্রমঃ ॥ ৪০ ॥ 

তত্বপ্র। নম্থ প্রত্যুপকারাভাবেহপাপত্যন্সেহে পক্ষ্যাদীনামাত্মহিতাঞ্ছ- 
সদ্ধানং নান্ত্েবেত্যুচিতমেব, মান্্ষাণান্ত প্রত্যুপকারপরামশীদাত্বহিতান্থ- 
সন্ধানসম্তাবেহপি কিমনর্থফেতুভূতে মোহে নিপতনং ভবতীতি চেত্তজ্রাহ-_তথা | 
ভথাপি আতক্মহিতান্ুসন্ধীনেহপি পতি সংসারস্থিতিকারিণো জগৎপালকস্য 

বিষ্োধা মহামায়। তন্যাঃ প্রভাবস্তেন মৌহগর্ে মোহে? দেহাদাবহমুদ্ধিঃ স 

এব গর্ত ইব পাতহেতুত্বাৎ, নিপাতিতাঃ নিক্ষিপ্ত! ভবস্তি। কীদৃশে ? মমতাবর্তে 
মমতা৷ উক্তলক্ষণা সৈব আবর্তো জলভ্রমির্শশ্মিন মমতৈব পুনঃ পুনঃ আবর্তয়তি 
জননমরণাদদিকং কারয়তি ইত্যথ:! গর্তে জলভ্রমণ্ঠাভাবাৎ গর্তশব্বেনান্ 

পারিভাষিক উচ্যতে। তথাচ স্মৃতিঃ_-“অষ্টৌ ধনুঃসহম্তরাণি গতিধাসাৎ এ 

বিদদাতে । ন তা নদীশব্দবতা গর্তান্তাঃ পরিকীত্তিত1” হতি। যদ্ধা অতলম্পশে 
'দেবখাতাদৌ কচিৎ গর্ডেছপি তথা দশ্টতে । যদ্বা সংসারস্থিতিকারিণে। ভবস্তীতি 

ঘোজাম্। অপর্বদেহেজিয়সন্বদ্ধঃ সংসারঃ | যছা সমাক্ সরস্তি গতাগতং কুর্বব- 

জানেন সংসার: কন্মা গঃ তত্র স্থিতি তদসুক্লানম। তছুক্তং গীতা, --“গতাগতং 

কামকামা লন্ভত্তে” ইতি । জুস্মাম্মহামায্নাপ্রভাববিজূত্ভিতেয়ং মমতা ॥ ৪* 

বিষয়দোষভান সন্কেও- সংসারে সতত অধিবাসী জীবগণ- মহ! 

মায়ার-__খ্নভি্ভবনীয় ক্ষমতাঘ্-_-মোহহদে মমতার জাবর্থে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । ৪*। 
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ভাষ্যব্যাখ্যা। কেন এমন হয়, বি্ষয়দোষজ্ঞান সত্বেও বিষয়ে এভ যমন্তা 
₹কন? এত মোহ কেন? বুঝিতেছ না-_মহামায়াপ্রভাব যে মূলে আছে, 
বিষয়দোষজ্ঞানের ফলে বিষয়ে যে বিদ্বেষটুকু হয় তদপেক্ষা অধিকতর অস্থরাগ 
বিষয়ে আছে,_কেনন! বিষয়হুঃখ অপেক্ষা বিষয়স্বখ অধিক বলিয়া বোধ আছে । 
জীবের মোহ এই স্ুখলোভের হেন্তু। মমতা নামক অজ্ঞান-_তাহায় স্- 
কারী। এই যে অজ্ঞান, ইহার মূল পূর্ব অদৃষ্ট__অবিদ্যা, প্ররুতি-_ভিক্ন তিন দর্শশ-মতে যাহাই হউক না তাহাই মহামায়ার প্রভাব । জীবগণ-_ অনাদি কাল হইতে সংসারে ঘুরিতেছে__অনাঁদি অদৃষ্ট বা অজ্ঞানবাসনায় ইজারা 
মুখ, তাহার ফলে মোহগর্তভে মমতার ঘূর্ণিপাঁকে তাহার পতিয়া থাকে । 
গর্ভ বলিলে হুদ, কূপ বা এ প্রকার নাতিরহৎ জলাশয় বুঝা যায়। খষি, গর্ত 
শক প্রয়োগ করাতে বৈশ্য বুঝিলেন_-সাগরও নয়, বৃহৎ নদী নয়, তবে 
তাহা পার হওয়া যাইতে পারে। রাজা গর্তের কথা শুনিয়া অতি-গভীর মনে 
করিয়া ভাবিলেন, ইহা হইতে ত উঠিবার যো 'নাহ, তবে যেটুকু সুবিধা 
হয়,__অসাপ্যবোধে রাজা মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে শারিলেন না। ইহছাঁও 
মহ্ামায়াপ্রভাব 1 ৪৭ ॥ 

তন্নাত্র বিস্ময়; কাষ্্যে৷ যোগনিদ্র। জগৎপতেঃ। 
মহামায়। হরেশ্চৈতত্ত তওয়া সম্মোহ্যতে জগৎ || ৪, 

দেবাভাষ/ম্। যতে। মহামায়া দ্রগৎপতেহরেধোগনিদ্রা, তৎ ত্মাঁৎ, এত- 
জগৎ ওয়া সম্গোহত হত্যত্র বিস্ময়ো ন কাধাঃ। যোগনিদ্্রীরপেপ জগৎপতি- 
মপি যা মোহয়তি, তশ্যা জগন্মোহনং কিয়ন্মান্রমিত্যর্থ: ৷ হরিস্ত সন্বরূপা উ- 
সমষ্টিনিমিত্তকচতুত্ত জাদিশরীরাবচ্ছি্নঃ পরমাম্মা, জীবানাং ভোগ্যস্থি তিহে্তুনা 
সরবূপাদৃষ্টসমষ্্যা ঘানি শরীরা[ণ স্বয়মদৃষ্টবিরহিতন্তাপি পরমাস্মনোহবচ্ছে্কক- 
রূপাণি জন্তস্তে চতু'জাদলক্ষণানি শালগ্রামশিলাদিরপাণি চ ভানি হরে: 
পরীরাণি, তদবচ্ছেদেন জন্তেচ্ছাযত্বজ্ঞানবানপি হরিভবতি। এবং জীবানাং 
ভোগাস্তাহীতে উুরন্থোরূপাদঈসমক্গিনিমিত্তকচতুরা ননাদিশরারবিশেষাবচ্ছিনন: পন্ন- 
তা ব্ক্ষা, জীবানাং ভোগ্যনাশহেতুতমোরপাদৃষ্টসমষ্টিনিমিততকজিনয়নাদিশরীর- 
বিশেষাবচ্ছিন্ঃ পরমাত্মা চ রুদ্র ইঞ্ডি বোধ্যম। এতেন বাপলিজা দিকষপি 
ব্যাথ্যাতম্। যত্্রাবচ্ছেদকপ্রাধা হ্মভিপ্রেয়তে তত্র হরিরবচ্ছিক্বপ্রাধান্েনাভি- 
প্রেতাদ্ ব্রক্মণ শিবাচ্চাপকুত্বেন, সর্ববাদৃ সমটিনিমিতকা দদ.গাদিদেহাততস্তগর্ড- 
পরমাত্মনশ্চ দু'ভরা মপরষ্টত্বেন কথ্যতে, হজ ত্বহচ্ছি্স্ডৈব প্রাধাং জা ব্য 
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ব্রজ্বশিরশরীরাপেক্ষয়া ছুর্গাকিদেহাপেক্ষয়া চোৎকষ্টত্বেন প্রোচ্যতে । ত্র 

ভূতয়ত্রৈব অবচ্ছিরস্য 'প্রকারাস্তরাপন্নস্ক বা পরমাত্ধমনঃ প্রাধান্মভিপ্রেয়তে 
তক্মৈক্যং জ্াপ্যতে ৷ জজ্ঞ প্রাধাভং সাক্ষাৎ ক্রিয়ান্বয়িদ্বম। এতছৃৎকর্মাপকর্ষেক্য- 
গহাপানি চ কালিকাপুরাশন্বা শাদ্যৰ্যায়-শিষপুরাণ-বিষুঃপুরাঁপাদে প্রসিদ্ধানীতি 

ন তদুল্লেখঃ । যাহি সত্বাদৃষ্টসমষ্টেঃ ফলোনুখভাং বাধমান] স্বফলোপধাস্থিনী 
তমোহদৃষ্টসমষ্টি: সব হরিশরীরা দ্যবচ্ছিন্নজন্তজ্ঞানাদ্যপহারিণীতি নিদ্ঞা 

ভবতি, তদ্ঘে।গাৎ যারদদৃষ্টসম্টিঃ ফলোপধায়কতমঃপ্রধানা! সতী যোগনিজে- 

স্যুচ্তে। তম্য।শ্চ পরমায্মসাহতোন মহামায়াসংজ্ঞ্রেতি প্রীগুক্তম। ইতি 

স্তায়াদিমতানুবর্ধিন; । সাংখামতে তু মহত্তত্বসমষ্টাবাক্সত্বাভিমানী পক্ষে! হিঃ, 

অহঙ্কারসম্টীবাত্মত্বাভিমানী পুরুষে রুদ্র£, মনঃসমষ্টাবাত্মত্বাভিমানী পুরুষে 

ব্রক্ষা, এতেষাং পুরুষাংশমাদায় প্রাধান্তং মহতত্বাদ্যংশমাদায় তু প্রকত্যণেক্ষয়া 

পুরুষাপেক্ষয়া চাপকধ উত্যাদিকন্ত পূর্ববদূহনীয়ম্। অত্র যোগমতং স্তায়মতঞ্চ 
স্ৃশপ্রায়ং মুখো। বিশেষস্ক সন্বাদের্নাদৃষ্টরূপত্বমপিতু প্রাক্কতগুণত্বমিতি। বুদ্ধি- 

সমষ্টপ[ধিকচৈতন্তং ব্রদ্মা, অভন্পারসমষ্টমগাঁধিকং চৈতন্তং রুদ্র, চিত্বসমষ্খপা- 
ধিকং চৈতন্য, হিঃ; তত্র নিশ্চয়াঁত্ধ কাজঃকরণরত্তিবুদ্ধিং, অভিিমানাক্জিকাস্তঃ- 

করপরক্তিরহক্কারঃ, অন্ুসদ্ধা নাক্মকাস্তঃকরণরত্তিশ্চিত্তমিতি ; যদ্বা সন্বোপাধিকং 

চৈতন্ং হরি, রজ-উপাপধিকং চৈতন্তং ব্রহ্মা, তম-উপাধিকং চৈতচ্ভং রুদ্র ইতি 
সন্থদীনি চ অজ্ঞানবিশেষা ইতি বেদাত্তিনঃ | কন্মপ্রভীবপ্রীঞ্তো ৎকধা জীববিশেষ' 
এব হরিরদ্র-্রহ্ষসংদ্ঞাং লভস্তে, এক এব বৰা তথাবিধো জীব: শক্তিভেদাৎ 

শরীরভেদান্বা সংজ্ঞান্রয়ং লভত ইতি, মীমাসটককদেশিনঃ1 মস্্রবিশেষা 

ইতাপরে । আগমিন্ভ প্রস্থানভেদাৎ সর্বমেবেদমামনক্তি । বয্বস্ত নিত্যসম্বদ্ধ- 

িদচিন্তয়াত্মকমহা মায়ারপত্রদ্ধণঃ সর্ঘ এব হরিশরীরপ্রভৃতয়ঃ সম্ভতাঃ চিদংশস্ক 

সমান এবেতি ক্রমে | সব্ন্মিষ্েব মতে মহামায়ান্বরূপান্ধা তদবচ্ছেদদক- 

দুর্গাদিদেহাছ। হরিপ্রভৃত্িশরীরোৎপত্তিঞ, তচ্ছরীরাণামদৃষ্টনিমিত্তকদ্ধাৎ তদছু- 

পাধ্যুৎপত্তিবের্বাত যথাযথমহনীয়ম্। ?বষ্ণবমতন্ত প্রাগুক্তম। এতেষ চৈতন্ঠা- 

ধিষ্ঠানরহিতত্বপক্ষঃ সপ্তশভীসন্দভবিরোধাছপেক্ষণীয় ইতি । ৪১। 

( নাগোজী ) নন মায়ায় আশ্চর্য্যেরং শক্তিরত আহ-_তঙ্গিভি । 

যোগনিদ্্রী তমঃপ্রধানা শক্তি | এতজ্জগত্বয়া সম্মোহত ইত্যহয়ঃ | 

জপগৎপতিক্েন ভম্য মোহৃকোটিবহির্ভীবঃ সুচিতঃ ॥ ৪১ ॥ 

ছযুগা । জক়ে। কোহযুস্ধপর্বেরা অহিমা মহাম্য়াসাঃ মদাত্হিতারলক্জানি- 
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নামপোবং করোতীতি বিস্মযমানং নৃপং কৈমুতিকন্ঞায়েনাহ_তদ্িতি । তত্ত্ব 

মা এতজ্জগৎ তয়া মহামায়য় সন্মোহাতে ইতি বিষয়ে বিন্ময়ো ন কাধাঃ | 

যঙ্তো জগৎপতেঃ সংসারপালকন্য হরেঃ জগৎসংহারকন্তাপি যোগনিড্রী অন্ঠেষা" 

কা কথেতি ভাবঃ, হেতৃগৃর্মিদম । যোগবপা নিদো ফোগনিক্দা পবমানন্দ ময়ী 

“ক্তিরিতার্থ; | তথাচ, অআস্তজ্জলেহুতিকাঁণপুশ্পরশানুকল।” ভীমোশ্মিমাল- 

সলিলম্ক মুখং বিরৃর্ধার'তি ॥ ৪১ 

এই মহামায়া জগংপতি হরিরও যোগনিদ্রা, অতএব তিনি যে জগৎ 

মোহিত করিাবন তাহাতে বিস্ময়াপঙ্গ হইও ন1। ৪১। 

ভাষ্যব্যাখা । হরি অর্থে বিষু্ড বিফ্চর যোগনিদ্রা মভামায়া ইহার 
ভাবার্থ কি?পৃর্বে ধাহাকে মহামায়া বলিয়া ভাষো বর্ণিত হইয়াছে তিনি 
বির যোগনিদ্রা ভন কিরূপে 2 এই প্রকার প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে-_ 
গ্ুথম হরি কি তাহা বলা উচিত; নৈয়ায়িকের বলেন--চতুর্ভুজ দিতুজ 
ইত্যাদি শান্প্রদশিত প্যানানুবূপ নৃর্তিবিশ্্ট পরমাক্মাই করি । মহামায়া 

র্গাদিমুর্ডির হ্যায় এই সব শরীর যিনি শরীরাশিছিত, তাহার মনৃষ্টসম্তৃত 

নহে, পরন্ত জীবগণের আদুষ্টসন্ভত,সত্খ নামক “ঘ আদষ্টসমৃভ জগৎ- 
পালনের সহকারী, সেই অদষ্টসমষ্টি হইতেই হরিশরীর উৎপন্ন । এ শরীরে 
অন্য জীবের অসাপারণ সন্বদ্ধ নাহ, যদিচ ছুগ।দি শরীরাপিদিত৭ পরমাস্মী-_ 

পরন্ত সেই সকল শরীরে জীবাক্মসমূভের ৪ অসাপারণ সঙ্গদ্ধ আছে, হরিশরীরে 
তাহা নাই। জগতের স্থষ্টিহেতু অদৃষ্টসমষ্টি অর্থাৎ রজোগুণনামক অদষ্ট 

হইতে যে চতুক্ম্থশরীর হয়, তদধিষিত পরমাত্মাই ব্রন্ধা। জগৎসংহারহেতু 
তমোনামক অদ্ষ্টসম্টি হইতে উৎপন্ন পঞ্চমুখাদিমূর্তি-অধিষ্ঠিত পরম্াত্মাই 
শিব। হরিশরীরাবচ্ছেদে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার বিলোপ-হেঘ্ু তমো- 

নামক অদৃষ্টের ফলোন্ুখতাধুক্র-মদৃষ্টসমষ্টিই নিজ্রাসদৃশী। পরমাক্স্হকৃত 
তান্বশ অদুষ্ট, স্ুলহ্থক্ম নানামৃর্তিতেই বিরাজমান ; হরিনয়নবিহারিণী যোগ- 
নিদ্রারও স্থৃক্মূর্তি আছে । অন্তর্ূপ উত্তর যথা, অন্য সুক্ষমুর্তি তৎকালে না 

থাকিলে ও_ক্ষতি নাই; পরমাত্ঝাখিষ্টিত সন্বগুণ নামক জীবাদৃষ্টবশে আবি- 
ভূত হরিশরীরেই জীবসমূহের অদৃষ্টসমষ্রিবশে বাহত্তান বিলুপ্ত, কেননা এই যে 
অদৃষ্ীসমষ্-_যাহা সন্ধ রজঃ এবং তমঃ লামে শাস্কে ব্যবহৃত, তাহাতে তখন 
তমঃ নিজের কাঁধ্যকরী অবস্থায় উপনীত, অন্য দিধিধ অদৃষ্ট-র্থন, স্ঠারৃত- 
ভাবে নিজ্বন্ধ জবঙ্চিত। এই খে অধৃভীনধর্িউই, ঈরিশী রসি এঁটধন্ধ অজ- 
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প্রভাঙ্গে পরমাম্মলহরুভ হইয়া সংন্ট্টি, অদ্টলমইীর তম্ঃ প্রধান অবস্থা 

বলিয়াই তিনি তামলা, তিনি ষোগনিদ্রা ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিতা। 

পরমাক্বর্গী অনিঠঠতের একাপ্রযুক্ত__-এই হরি, শিব, ব্রহ্ধা ও মহামায়া 

কোন স্থানে একই বলিন্না কথিত, বরারভেদ প্রসুক বিভিন্নবূপেও উল্লিখিত 

কন সাখামাতে -প্রকতি হইতে অতজবেের উতৎপন্ডি- এই মৃহত্রত্থ। নিশ্চয় 

গদনে সমর্থ শন্বঃকরণ। এ৩ৎসমঙ্িকে ধিনি মাঙ্জা বলিয়া বিবেচনা করেন, 

তান ভরি । প্ররুতণ মহও্ত্বের কারণ, মতততর কারণ ছাপা যে আশিক 

অভিভব ৩51৪ এ স্কানে যাগনিদ। শামে কখিত। একৈক মহত্ত্ব বা 

অস্তঃকরণ স্যাপণ্তকাণে “যমন থাকে -প্রশয়ে মহত্ুত্সম্িও  সেইবপভাবে 

অবস্থিত । ভিনিষ্ট হবি--স্ঠাহর সেই আন্ত যোগনিদ্রী।  আহঙ্গারসমষ্টিকে 

আত্মা বাঁলয়। যাঁন বিবেচনা করেন, ভিনি কুদ্র, মনঃসমষটিকে আত্ম] বলিয়া ঘিনি 
বিবেচনা করেন তিনি ব্রহ্ষা। ভ্তাঁয়মত ও সাংখামত হইতেই ফোগমত বুঝিবে। 

বেদাস্তমভে চিত্ত নামক অন্তঃকরণসমষ্টি যাঁতাঁর উপাধি তাদুশ চৈতন্তই 

হরি। অহঙ্গাগ উপাপিতে রুদ্র, বুদ্ধি উপাপিভে ব্রঙ্গা। চিত্তের উৎপত্তি মায়া 

হইতে । মায়ার স*ঙ্গারকাদে চিত্তের স্কিতিহ হরির যোগনিদ্। | শীমাংসামতে 

জগৎ্পাললী এলি খাতার আছে, সেই জাবহ হার, তিনি সমষ্টিশক্তির 

তম:প্রধন অবস্থায় আ[ভকশ হইশেহ হাহার ্যাগনিদ্রা বলা যায়। 

অপর ম$ কপকের আশ্রম শহত হয়। আমাদের মত এই মহা- 

মায়ার স্বরূপ নিতাসম্বন্ধুণ্ড টচতন্ধা ৪ প্রকৃতি, তাহা হইতেই হরি- 

শরীর প্রভৃতি শরীরের উৎপত্তি । সেকঈ শরীরের বাহ্জ্ঞনহীন অব- 

স্থাই নিদ্রা । সেই অবস্থা প্রকৃতির আংশিক বিকার । এই বিকৃতভাবাপন্না 

বা তমঃপরিণামিনী প্ররুতিই তামসী । ম্হামায়্ার কল্পলিতাংশ বলিয়া প্রক- 

ভ্িকে মান্না এবং ত্তাহারই অবস্থাবিশেষ বলিয়া নিন্্রীবা যোগনিদ্রোকেও 

ষায়া বলা গিয়া থাকে । তিনিই টতন্তাংশ মিলিতা বলিয়া মহামায়া 

হইয়া থাকেন ;. চৈতন্সাংশসম্বদ্ধ মীয়াবস্থা বলিয়াই যোগনিদ্রাকেও মহামায়! 

বলা হইয়াছে । এ মতের বিশেষ বিবরণ গ্রন্থাস্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা 

জাছে। এই মহামায়াকে মহর্ষি পরঙ্গোকেই “ভগবতী” বলিয়াছেন । ভগ শবের 

জর্থ-_সমগ্র ধ্বধা, অপ্র“তহত শক্তি, যশ?) শ্রী, জান এবং বৈরাগ্য ৷ ৪১। 

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়। প্রয়চ্ছতি ॥ ৪২ 



গ্রথমোঙধ্যায়ঃ ৷ ১১৩ 

দেবীভাষ্যম্। নব্ন্মাকং বি্ষয়তদ্দোষদর্শনাতিরিক্তমাত্ত্তত্বজ্ঞানমপি শাস্ক্রোপ, 

দেশজং বন্ততে, যণ্মান্মোহবাধো ভবিতুৎ যুক্তে! ন চ তথা ভবতীতি ৃষ্টং 
যন্সোহো  জ্ঞানিনোরপীতি,__রাজাভি প্রায়মূহমানস্তথাজ্ঞানিত্বমন্্রীকুরবন্নীহ __ 
ভ্ঞানিনামলীতি' পরোক্ষতন্বজ্ঞানবতামপীত্যর্থ: । ন পুনযুগ্মমপরোক্ষতবজ্ঞানবস্তঃ 
তথাত্বে ছুঃখাদিকমেব নাভবিষ্যদিতি ভাব: | ন্তায়াদিমতে পরোক্ষতত্বজ্জানং 
শাকবোধাদিরূপম্, অপরোক্ষতত্জ্ঞানংৎ যোগজসাক্ষাঁৎকাররূপৎ, বেদাস্তমতে 
শব্দভ্রানং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চেতি দ্বিবিধং ভবতীতি বোধ্যম। বলাৎ ছুরদুষ্ট- 
পরিপাকরূপব্যাপারাৎ, ইতি নৈয়ায়িকাঃ . উপাধিস্বভাবসামর্থযাদিত্যন্ে | 
সর্দাতিশায়িসামর্থ্যাদিতি তু বয়ম্। ন চাষ্মন্ম্জে বৈষমানৈঘ্বণ্যে শঙ্গনীয়ে 
যস্য যাবতা কালেন মোক্ষঃ সম্পৎস্যতে, যশ্চ যাঁদুশোহুধিকারী তৎসর্বমবগচ্ছস্তী 

মতামায়া তরুণজনোচিতে কম্মণি টৈশবচাপলেন প্ররত্মাত্মক্গ মশ্ডভাশঙ্বয়। 
জননীধ বলান্লিবারয়তি, কু তাঁবদ বৈষম্যনৈত্বণো সুচয়সি? আকুষা বিবেকা- 

ভিমুখ্যাদাচ্ডিদা, মোঁহায়েতি চতুখী বিভক্তিরারোপমুল্লা । ভগবতীভানেন 

ক্াঁনবক্বোপন।ৎ মহামায়াপদেন ভরিগুণ। চাচেতনা চ প্রকৃতির পনাপাদীয়তে | 
পরিদ্কতঞতদীক্ষতাপশিকরণে | এতেন জডমাত্রন্গজপত্বব দান; | ০২। 

( নাগোজী ) ভবাদৃশানাংৎ সংসারিণাৎ কা বার্তা অপককষা- 
যাণাঁৎ যোগিনামপি সা মোহিকেতাহ-_জ্ঞানিনামপীতি। আকৃষ্যেত্ন্য 

বিবেকাদিত)াদি। মোহায় প্রযচ্ছতি মোহবস্তি করোতীতার্থঃ | এব 

স্সক্বাস্ৃষ্টিবুদ্ধয়ে এবম্প্রভাবা সেতার্থঃ ॥ ৪২ 1 

তব্বপ্র। মনু ৩দজ্ঞানজন্তস'সারন্ত জনে নিবৃত্তা। মহ|সায়ব। “কং কাধ্য- 
মিতি চেন্তআহ-জ্ঞানিন।মিতি | সা মহামায়া জঞানিনাং বিবেক হামপি চেতাংসি 

অস্তঃকরণানি বলাদাকৃষ্য স্ববশীরুত্য মোহায় মোহনিমিত্তং সপ্তমার্থে বা চতুর্থী। 

মোহে প্রঘচ্ছতি নিক্ষিপতি। মৌভরিবিশ্বফিজ্ঞাদেরপি রচিৎ তথা দশনাৎ। 

সামর্থামাহ__দেবী সব্বেজ্রিয়দ্যোতনশীপা, ভগবতী অচিটঙ্ছাশ্বধ্য শালিনী ॥ ৪২ 

সেই ভগবতী মহামায়াদেবী জ্ঞানীদ্দিগের চিত্তকেও বলপূর্ববক 
বিবেকপথ হইতে বিচ্যুত্ত করিয়া মে!হ-অধিকারে সমর্পণ করেন । ৪২ 

ভাষ্য-ব্যাখ্যা । শিশুসস্তান শিশুজনোচিত চাপলোর বশবন্তী হইয়া ছুংসাধ্য 

কাধ্য করিবার জন্ত জেদ করিলে জননী প্রথমে আদর করিয়া সে বুদ্ধাইরা 
পরিশেষে ধমকাইয়া বা তাড়না করিয়া তাহারই হিত:র্থে তাহাকে তাহা 

১৫ 



১১৪ ্রীশ্রীচণ্তী। 

হইতে নিরত্ত করেন । সর্বজ্ঞ মহামায়া সকলেরই পরিণাম জানিতেছেন ; 
অপ্রিকারও জানিতেছেন । তিনি যদি দেখেন-_অন্ুপযুক্ত ব্যক্তি বথা বিবেক- 

পথে শগ্রসর, তখন 'তিনি পরিশেষে ধলপূর্বক মোহের অধিকারে আনিয়। 

ফেলেন। এবল স্বেচ্ছাতস্ত্র কঠোর ব্লপ্রয়োগ নহে; নিয়তিতন্ত্র আবশ্যক 

আন্ুষ্ঠানমান্জ। ৪২। 

তয়৷ বিশ্বজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরমূ। * 
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ৪৩ 

দেবীভাষাম্। নন জনন্তান্তপ্পিবারণে বৈষম্যনৈষ্ঠ,ধাবিরহেহপি, উদাসী- 

নায়াস্তথাচরণমসঙ্গতর্মিভি মহামায়ায়া জননীত্বমুপপাদয়তি-_-তয়েতি। বিস্থ- 

জাতে বিবিদপ্রকারেণ সজাতে। বিশ্বং সমগ্র জগৎ যাবস্তি ত্রন্মাণ্ডানি সস্তি 

তৎসর্বমিতার্থ: ; এতচ্চর।চরম্ এতজ্জগৎ--ইদং হি দৃষ্টীস্তার্থম। এতজ্জগদিব 

সর্ঘমেব জগৎ উতৎ্পাছাতে ইত্ার্থঃ; নাতঃ পৌনরুক্তাম্ ।-_নন্ু সর্ব এব কিং 

বিবেকানপি ক|রিণঃ, যদি তদধিকারিণোহ্পাচ্ছিন্দাঁৎ প্রসজ্যেতেতরাং বৈষম্য- 
নৈপ্বনে। মুন্িসম্পাদনপক্তক্িবৈধুধ্যং বা উত্যাশক্বা নেতি সমাপত্তে_সৈষেতি। 

এমা হাত ভখ্বিদাং প্রতাম্গনূপহাদিতি ভাবঃ। প্রসন্গেতি বিবেকাধিকার- 

্ুচশ|য়। মুক্ধযে বরদা ভণাতি | ৪5) 

( নাগোজী ) বিশ্বং সমন্তমূ। নম্বেব মুক্তিহ লভৈব স্ঠান্তদাহ-_ 
সৈষেতি । মোহকাঁরণমপি সা উপাসনাদিভিঃ স্বাপ্পিতিনিতাকম্মীদিভিশ্চ 
প্রসন! মোক্ষ।য় বররা ভবতি ॥ ৪৩ ॥ 

তত্বপ্র। ন কেবলং জগন্মোহিকা সা কিন্ত জগৎকজরণপীত্যাহ তয়া। তয়া 

মহামাসয়া এতৎ বিশ্বং সমগ্রং চরাচব্নং স্থাবরজঙমাত্মকং জগৎ বিস্থজাতে বিবিধ- 

মুচ্চনীচক্রমেণ সজাতে উপাদানকারণত্থাৎ। তথাচোক্তং “প্রকৃতিরধান্যো পা- 

ধানমি”তি । ন কেবলং জগজ্জনিকা জগম্মোচিকাপি টৈবেত্যাহ-_টসষেতি | 
সা উক্তলক্ষণ!. এষা জগদ্ধপেণীপরোক্ষীভূতমহামায়। প্রসন্ন! সতী নৃণাং মুক্তয়ে 

মোক্ষায় তদর্থং ব্রদ৷ বরদাত্রী ভবতীতি সমাধাদেস্তথা দর্শনাৎ ॥ ৪৩ 

এই চগ্াচর জগৎ ও ( অপর) সমন্ত জগদ্ব্রন্মাণ্ড তিনিই বিবিধ- 
রূপে স্্টি করেন, এই তিনি প্রসন্না হইলে__মাঁনবগণকে মুক্তির জন্য 
বর প্রদান করিয়া থাকেন । ৪৩। 

স্পা পাশপাশি পর স্পস্ট পদ ০ পাপ প 

পাঠান্তরম্_“জৈল্োক্ সচরাচরম্।” 
৬০০ল ৮৯০ 
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ভাষ্য-ব্যাখ্য/। জননী পুত্রশ্নেহে যাহা করেন, তাহ] হিতার্থ বটে, কিন্ত 
যাহার সহিত কোন সন্বদ্ধ নাই, এমন এক নৃশংস আসিয়া যদি ক্রীভাঁসক্ত 

বালকের গণুস্থলে বিষম চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে 

এ ব্যক্তি বালকের হিতার্থই এইবপ ব্যবহার করিয়াছে? ইহা তাহার নৃশংসতা- 
প্রন্নুত স্বেচ্ছাচাঁর নহে? সুতরাং দেখ, মহীমায়ার সহিত জীবের এমন কি 

সম্বদ্ধ যে, তিনি হিতার্থ যত্ব করিবেন ? অতএব তীহার এই বলপ্রয়োগ থে 

শক্তির অপবাবহার নহে, তাহ] কেমন করিয়া বলিব ? ইহার উত্তরে ৪৩ শোকে 

কথিত হইল, তিনি জগতের জননী , যদি বল-_তীহাঁর যুক্তিদাঁনে সামর্থা 

নাই, বা পক্ষপাঁত বা অরুপা আছে, তাহাঁর উত্তরও শুই শ্লোকে আছে যথা, 

"তিনি প্রসন্না হইলে মুক্তির জন্ত বরদাঁন করিয়া থাকেন ।” ৪৩ । 

স৷ বিদ্যা পরমা মুক্তেহেতুভূতা সনাতনী । 
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ 8৪ 

দেবীভাষ্যম। ন কেবলং মুক্তয়ে বরদ! কিন্ত ্থরমের মুক্তিং সম্পাদয়তী- 
তাহ-_-সেতি। পরমা বিদ্যা তত্ববিদ্যা উপনিষৎশাস্ত্ং, তজ্জন্তজ্ঞ।নং বা, তৎ- 

স্বরূপা, পরমা বিদ্যা উত্তম] বিদ্যা দুর্গা বা কালী বা কমলা বা দুর্গ।দিবীজবপা 
বা মুক্তেহেতুভূতা ভবতীতি বার্থ; । অধিকস্ত দ্বিতীয়চরিতে যা মুক্তিহেতৃরিতি 

মন্ত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্। সব সংসারবদ্ধহেতুঃ, ন চ মুক্তি হৈতুত্বং বন্ধহেতুত্বঞ্চেকত্ 
চেতনে বিরুদ্ধং রাজি তৎসন্তবাঁৎ, রাজা হি বরাঁতি মৌচয়তি চ কিমুত যা 
সর্ষ্বশ্বর/ণাং ব্রহ্মবিষ্শিবানামীশ্বরী। শ্রুতিরপি ভবতি “স বিশ্বপদবিশ বিদাস্ম- 

“যানিজ্ঞ? কাঁলকালো গুণা সর্ববিদ য:ঃ। প্রবানক্ষেজজপতিগুণেশঃ সংসাঁর- 

এমাক্ষস্থিতিবদ্ধহেতু রিতি ॥ ৪৪ । 

( নাগোজী ) নম্বেকস্থৈব বস্থনঃ বঙ্ধমে।ক্ষোভয়হেতুতান্থপপন্থে ত্যত 
আহ-স1 বিদোতি । সর্ব্বশ্বরশ্্েশ্বরী ঈশ্বরবসম্পাদিকা । অতো! ন 
কাচিদসম্ভাবনা তশ্যামিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিদ/বিদ্যোভয়রূপত্ব!দপি নৈতদ- 

সঙ্গতিরিত্যাহ-_পরম! উত্তমপুরুঘার্থসাধনীভূতা বিদ] ব্রহ্গজ্ঞানরূপা, সৈব 
সনাতনী অনাদ্যনস্ত! চ সংসারবন্ধহেতুরবিদা৷ চ সৈবেত্যর্থঠ। এব 
চিজ্জড় প্র্কৃত্যুভয়াত্মকন্বাহুভয়হেতৃতা৷ উপপন্নেতি ভাবঃ ॥ ৪৪ 

তত্বপ্র। তন্কা বিদ্যারূপাত্বং দর্শয়ন্ তছৃপপাদয়তি-__সেতি । সা মহামাস়। 

পরমা তত্বজ্ঞানলক্ষপণা বিদ্যা পর ঈর্বরো মীয়তে জায়তে অনয়! পরমা । যষ্গ' 



১১৬ শ্রী । 

বিদ্যা পঞ্চরায্মোক্তা যখা__“সাধ্যযৌগৌ তু বৈরাগ্যৎ তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। 
পঞ্চ পর্েতি বিদ্যেয়ং যয়। মর্তে্যো হরিং বিশেদিতি। অতএব মুকের্েতুতৃতা 

কারণস্বরূপা, স্বরূপে ভূতশব্বঃ। সনাতনী নিত্যা ইতি তশ্যাঃ কাধ্যত্বং বার- 

য়তি। তথাচ নারদীয়ম। তশ্য শক্তিঃ পরা বিঝ্েজ গৎ্কাধ্যপরিশ্রয়া । ভাবা- 

ভাঁবন্বরূপা সা বিদা।বিদোতি গীয়তে ॥ যদ] বিশ্বং মহাবিষ্ঠোর্ভিন্রত্বেন প্রতী- 
ঘুতে। তদ। হাবিদ্যা সংসিদ্ধা ভেদাদ্হ্খন্য সাধনম্ ॥ জ্ঞাতৃজেয়া হ্যপাধিস্ক 

সদ নশ্ঠতি সত্তম। সট্িকভাবনা বুদ্ধি সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে” ইত্তি। ডাবা- 
ভ]বন্বরূপা কার্ধাকা-যাম্বরূপা। সর্ব্বেকভাঁবনাবুদ্ধিঃ আত্মাভিন্ং জগদিতি বুদ্ধিঃ 
“বিদ্য।ঝ্মনি ভিদ।বাধ” ইতি একাদশোজ্েঃ। নন্ু ভবন্তবেবং কিন্ত “তমেব 

বিদিত্বাতিমুত্যামেতি মান্ঃ পন্থা বিদ্যতেহ্য়নায়েতি শ্রুত্যা “বরং রূণুঘ রাজর্ষে 

খতে টকবলামদ্য নঃ। এক এবেখবরস্তস্য ভগবান বিষুণ্রবায়” ইতি দশমোক্তেঠ, 

“বিনোপসর্পতাপরং চি বালিশঃ শ্বগাক্তলেনাতিতিতর্তি সিন্ধম্।” ইতি ষষ্ঠোক্তেঃ 
ঈশ্বরস্থোব মুক্তেহেতুত্বং গমাতে, কথং, মহাঁমায়ায়া মুক্তেহেতৃত্বমন্রোচ্যতে 
“বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বন্ধখদ্ধব শরীরিণাম্। বদ্ধমোক্ষকরী আদ্যে মায়য়া মে 
বিনিশ্মিতে” ইতি । নারদীয়ে চ “এবং মায়া মহাবিক্কোর্তিঙ্সা সংসারদখয়িনী | 

অভেদবুদ্ধা। দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণীতি লিখিতবচনৈশ্চ ; গৌতমীয়ে চ, 
“বায়বাং প্রযজেদ্দেবীং ভোগমোক্ষৈকদায়িনীম্।” শ্রুতৌ চ, “অথৈনং ভগবস্তং 

পরমে&ি”ং সনৎকুমারঃ পপ্রচ্ছ কো হি মন্ত্রাণাং পরম মন্তরঃ দেবতানাঞ্চ দৈব- 
ওম্। কিমুপাশ্ক বিদ্যামুধশে ধন পুক্রপৌত্রকবিহ্ঞ্চ নিব্বাণমোক্ষং লভতে 
বুধঃ | ইত্ুাপক্রমা অথাহ ভগবান্ মন্ত্রাণাং পরমো মঙ্্” ইত্যুক্কা দেব্যা। মন্ত্র 
বিংশষমভিপায় 'অন্কারাধনাৎ লর্বস্য সর্বং ভবতি বদ্যায়ুধখ: কবিত্বঞ্চ ধনধান্ত- 

পুতি মোক্ঞ্চে তি উক্তত্বাৎ। আগমে চ, "শিব।পদাভ্তোজধুগাচ্চকানাং 

ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব" ইতাদিশ্রুতিস্মৃত্যাগমসমন্থয়াৎ অস্তি মহামায়ায়।" 
অপি তন্বজ্ঞান-দ্বার। মুক্তিহেতুত্বং অত্রাপি সমাধেস্তথা দর্শনাচ্চ । অত্র পরামর্শো- 

হপি-_-অবিদ্যোপহিতটৈতন্তং জীবস্ত্ত যাবদবিদেযোপহিতত্বং তাবদেব বন্ধঃ তস্তা 
বাধেন শ্বরূপস্ফুর্তিরেব মুক্তি: । তথাচ শ্রীভাগবতে “বন্ধোহস্যাবিদ্যক়ানাদে- 

বিদ্যা চ তথেতর” হাঁতি। “মুক্তিহিত্বান্তথারূপং  স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি*রিতি ॥ 
অবিদ্যাবাধস্ত বিদ্যোদয়াদেব ভবতি প্রতিযোগিত্বাৎ, তয়োরপি রিদ্যাবিদ্যয়োহ 
কারণং মাটয়ব "মায়য়া মে বিনির্টিতে” ইতি বচনাৎ | অতএব স্বকা্যবিদা]- 
বিদ্যয়োঃ প্রবৃতিনিরত্যোত্ত ত্প্রসাদ এব কারণমিতি মুক্তিহেতুত্বম্। তথাচোক্তং 
"যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিরিশতি। অতএব তন্বজ্ঞামাম্মুক্তিরিতি 



প্রথমোগধ্যায়;.। ১১৭ 

প্ররস্তি। তত্বং ব্রক্ষ, তত্ব, অবিদ্যানিরাস এব ভবতি। পূর্ববপক্ষঞ্ষত্যাদীনা মন 
মর্থ-_তমেব নারায়ণমেব বিদ্িত্বা জগদ্বান্বদেব এবেতি জ্ঞান! নতু বৈশেষিকাঁ 
দিবৎ যোঁড়শপদার্থার্দি। তদুক্তং গীতাস্ু,_“বহুনাং জন্মনামস্তে জাঁনবান্ মাং 

প্রপদযতে। বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্ব! সুহ্বরতি” ইতি। তত্র সর্বত্র 

নারায়ণত্তেন ক্ষুর্ত্যা মুক্তিঃ ন তু বিশেষবুদ্ধ্যেতি তাৎপর্যার্থ:। অন্য পন্থা 
এবড্ুতজানাভিন্ন উপায়ঃ যাঁগাদিক্রিয়াকলাঁপঃ। খতে কৈবল্যমিতি' কৈবল্যং 
সাযুজ্যং জলে জলবটৈকাং, তত্ব, তেষামবিদ্যাস্তরালপতিতানাং প্রারুতানাষ- 
শক্যমেব। তমীশ্বরং বিহায় কিমীশ্বরেণ এতাবতৈব তঅরিষ্যামীতি বৃদ্ধা 
ইত্যর্থঃ। তশ্মাঁৎ সর্বত্র অভেদদর্শিষু গুরুতেমুণক্িহেতৃত্বম। ন চৈতার্থবাদ- 
মাত্রমিতি বাচ্যং শ্রতেঃ স্বপ্রামাণ্যাৎ পুরাণেহ্থবাদবৃদ্ধেরনর্থহেতুন্বা্চ। যছুক্তং 

নারদীয়ে--“অহো হি বাক্যে চতুরক্ষরে ছে পুণ্যন্য পাপস্থয নিদনভূতে | উচ্চাঁ 

রণাদেব নৃণাং মুনীক্জা নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদ” ইতি । দ্ধ চতুরক্ষরে নারায়ণ 

ইতি অর্থবাদ ইতি চ ইত্যর্থঃ। পুরাণবাক্ো স্কতিবুদ্ধিরর্থবাদঃ । তথাচোক্কং 
কোন্বে_“বিরোধো বাকায়োরধন্র নাপ্রামাশ্যং ভাঁদষ্যতে । যথা বিরোধে ন 
ভবেত্তৃতৈবার্থ: প্রকল্পাতে” ইতি সর্বং স্বসমগ্ূসম্, অলমতিবুদ্ধীনা প্রলপননিরসন- 
প্র়াসেন। বিদ্যাবূপতয়া মুক্তিহেতুত্বমুক্তী অবিদ্যারূপতয়! সংসারহেতৃত্বং 

দরশয়তি, সংসার এব বন্ধে! বদ্ধনংৎ তহ্ট কাঁরণং যথ। সংসরত্যস্মীৎ 

ংসারোহহঙ্কারঃ স এব বদ্ধঃ, মায়য়ৈব অহশ্বুদ্ধ্যটা বঞ্ধো ভবতীতার্থঃ 

অন্য হেতুঃ কারণং সৈব মহামায়ৈব ইত্যেবকারেণাস্থঙ্বাবতত্যতে তশ্যা 
এবাবিদ্যারূপেণাবিভাবাৎ অতএব সর্বেশ্বর।ণাং ব্রন্মাদীনার্পি ঈশ্বরী নিয়ঙ্্রী 

“অজোহনুবদ্ধ;ঃ ন গুইণরজায়াঃ ইতুক্তেঃ। সর্বেশ্বরেশ্বর ইতি পাঠে রাজত 

সন্দোধনম্ ॥ 69 । 

সেই সনাতনী দ্রেবীই পরম! বিদ্যারূপে মুক্তিহেতু হইয়! থাকেন, 

আবার তিনিই অপকৃন্ড। অবিদ্যারূপে সৎসারবন্ধনে আবদ্ধ করেন-_ 

তিনি যে সর্ধেশ্বরেরও ঈশ্বরী | ৪৪ । 

ভাষ্য-ব্যাখ্যা ।- কেবল ঘে বরদানই করেন তাহা নহে, উপযুক্ত অধিকারী" 

হইলে.তিনি স্বয়ংই তাহার মুক্তি সম্পাদন করিয়া! থাকেন তিনি মুক্তিয়ণন” 
করেন, তিনিই বন্ধন করেন, এই ছই.বিকুদ্ধ:স্ভারের.সমাবেপ-একজ্-হয়'কিরে 

ইহার উত্তর_তিনিই ঘষে সর্ববজগতের প্রভুদিগেরশ- প্রতূ-।. 'একজন--প্বাজ।' 

মনে করিলে কাহাকেও প্রাপদণ্ড এবং কাহাকেও সেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি 



১১৮ শ্রীস্ত্রীচপ্তী। 

দিতে পারেন-__যিনি সর্বেশ্বরেশ্বরী, তিনি আর ব্যক্তিভেদে বন্ধন মোঁচন করিতে 

পারেন না? ৪৪ । 

রাজোবাচ। 

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্। 
ব্রবীতি কথমুৎপন্ন৷ সা কর্মাস্যাশ্চ কিং দ্বিজ ॥ 8৫ 
ষতম্বভাবা চ সা দেবী যংস্বরূপা যদুদ্ভবা। 
,তৎ সর্ববং শ্রোতুমিস্ছামি ত্বতে। ব্রহ্ধবিদাং বর ॥। 
দেবীভাষ্যম্। কর স্বাভাবিকশক্তি: ক্রিয়।মাজং বা, কা কিংশ্বরূপা । যৎ- 

ক্বভাবা যৎম্বীভাঁবিকশক্তিঃ যৎকম্ম্েতি বা ষথাঙ্রুতার্থকংপ্রশ্বষটুকং বা প্জোক- 
বয়ার্থ; | ব্রক্ষবিদাং বরেতি ত্বমেবৈতত্ত্বং সম্গ্জানাসীতি সৃচয়তি । ৪৫। ৪৬ | 

( নাগোজী ) বিশেষজিজ্ঞাসয়া পুনঃ পৃচ্ছতি । রাজোবাচ,-ভগব- 
শ্লিভি। কা কিৎজাভীয়া । কথং কেন প্রকারেণ । অন্যাঃ কণ্্ চ কিষ্ ॥ ৪৫ 

( নাগোজী ) যত্ম্বভাবেত্যাদিনা! স্বভাবস্বরূপোতৎপত্তিকারণপ্রশ্বত্রয়ম্ । 

পন্ষাবিদ1ৎ বরং ইতনেন খধিপ্রোক্জসর্ধবপ্রকরণস্ত শ্রতিশিরোহুমু- 

যায়িস্বৎ ্ফষ,টিতম্ ॥ ৪৬ ॥ 

তন্বপ্র। রাজোবাচ। অতাদ্ভুতমহিমানং মহামাযাঁয়াঃ শ্রুত্বা সবিস্ময়ো 

বিশেষং বুৃৎস্থঃ পৃক্কতি দ্বাভাম্,-ভগ । হে ওগবন সর্বজ্ঞ | হি বিস্ময়ে, সা 

দেবী কা ইতি বস্তপ্রশ্ন:১ যাং ভবান ত্বং মহামায়েতি ব্রবীতি সা কথ কেন 
প্রকারেণ উৎ্পন্না? ইতুাৎ্পত্তিপ্রকারপ্রশ্নঃ । অস্যাঃ কম কাধ্যঞ্চ কিম? ইতি 
ক্রিয়াপ্রশ্নঃ | হে দ্বিজ মুনে। ॥ ৪৫7 

তত্বপ্র । যৎ। হে ত্রহ্ষবিদীৎ জ্বানিনাং বর শ্রেষ্ঠ । ব্রহ্ম ঈশ্বরে বেদশ্চ, 

তথখাচ ঞ্রতিঃ, “ছে ব্রহ্ষণী তেদিতব্যে পরঞ্ণাপরঞ্চে”তি পরং পরক্রহ্ম ঈশ্বরঃ 
অপরং শবাব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থ:। এতেন সর্ববিত্বমুক্কা সিদ্ধাস্তামর্থাং স্থৃচিতম্। 

মা দেবী যৎম্বভাবা যঃ শ্বভাবো যশ্তাঃ ইতি নিত্যানিত্যত্বাদিপ্রশ্বঃ । যৎ 

ঘাদৃক স্বব্বপমাক্কতিরধন্তাঃ যৎ্ম্বরূপা ইতি মূর্তিপ্রশ্নঃ। উদ্ভবত্যন্মীদিত্যুন্তবে! 
অঙ্মনিষিত্তম ঘ উত্তবে! যন্যাঃ ইতি পিআাদিপ্রশ্থঃ | ত্বত্বঃ সকাশাৎ তৎ সর্ববং 
প্রশ্নঘটকৌক্তংআোতুমিচ্ছামি ॥ ৪৬ ॥ 

রাজা বলিলেন, ভবন! ব্রাহ্মণ ! আপনি বাঁহাকে মহামায়! 
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বলিতেছেন--মেই দেবী কে? কিরূপে তাহার উৎপত্তি? এবং তাহার 

কর্মই ব৷ কিরূপ ?1 ৪৫ । 

হে ব্রন্গচ্ছ শ্রেঠ ! তাহার স্বভাব যেরূপ, তাহার যে প্রকার স্বরপ 

এবং যেরূপে উৎপত্তি, তাহা! আপনার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিতে ইচ্ছ! 

করি । ৪৬ । 

ভাষা-ব্যাখ্যা । ৪৫ শ্পোকে বর শবে স্বাভাবিক শক্তি অথবা ৪৬ ্লোকে 

স্বভাব শবে করব ইহা বুঝিবে। সুতরাং রাজার তিনটা প্রশ্ন_ 

১ম মহামায়া! দেবীর স্বরূপ কি? 

২য়_পাঁহার স্বভাব বা কর্ধুকি? অর্থাৎ সাহার ম্বাভাবিক শক্তি কি? 

কিংবা তিনি কি করিয়া! থাকেন ? 

৩য়__সাঁহার উৎপত্তি কিরূপে হইয়াছে? 

১ম উত্তর । তিনি নিত্যা-নিত্যা তবটেই অপর কিছু নছেন, ইহাই 

এবকারের অর্থ--অপর কিছু কি হইতে পারেন ? পরিণামিনী সম্পূর্ণ সবিকার। 

হইতে পারেন-_সাংখ্যমতে যে প্রকৃতি, ঠিক সেইকপ হইতে পারেন, তাহারই 

প্রতিষেধের জন্ত ব্লিরাছেন “অপর কিছু নহেন” সমগ্র জগৎ স্তাহারই মুর্ভিদ__ 

সেই অনন্ত অপীম মহামায়ার একাংশে পরিণমি, অপরাংশে অপরিণায, একাংশে 

সবিকারা, অপরাংশে নির্বধকারা_ একাংশে জভ়, অপরাংশে চৈতন্ত, রূপিণী, 

এই যে বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ, ইহাই মহামায়ার মহামায়াত্ব । ইহাই সধ্চশতী- 

সম্মত মহাশায়ার স্বরপ। এই মহামায়াই ত্রদ্ম। ইহার পরিচয় ছান্দোগ্য 

উপনিষদে ব্রদ্ষের “সত্যম্ঠ এই নাম নির্দেশ প্রসঙ্গে স্পঃ আছে। সেখাঁনে বলা 

আছে, 'সতীয়ম্” এই তিন অক্ষর হইতে_“সতাম্, হইয়াছে । বলা বাহুল্য 

'মতীয়ম” এই বাক্যে ৩ অক্ষর বলিলে ৩টা স্বরবর্ণ বুঝায়। এই তিন স্বরবর্ণ- 

ঘটিত অক্ষরসমষ্টিতে যে বাক্য হইয়াছে, তাহার অর্থ “ইনি সতী' “সতী, ভুর্গার 

নামান্তর । বাক্যস্থ অক্ষর “সৎ “তি' 'যম্ এই তিনভাগ উপনিষদেই আছে; 

সৎ" অর্থে নিত্য চৈতচ্ঠ, “তি? অর্থে নশ্বর জড়, “যম অর্থে সন্বদ্ধ। একটী তকারই 

টৈতন্ভবাঁচক শব্দের অবয়ব এবং জন্ভবাচক শব্বেরও অবয়বরূপে নির্দিষ্ট হও- 

ফঁতে উভয়ের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই নিত্য সমত্ধ বলিয়াছি। 

“তি? এই হ্ব ইহার -্স্ব দীর্ঘ উভয়েরই বোধক। “সতীয়ম্ত এই বাক্যে ছুই 

প্রকার ইকারই আছে ইহা বুঝাইবার জন্ত ছই ইকারে যে ধন্্ব থাকে, তাহা 

লইগনা ইকারছয় বুঝাঁইবার জন্তই স্বর নির্দেশ ব্যখ্যা তুগণ বলিয়া- 
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দেন, 'সতীয়ম্। এই ঈকার উচ্চঁরণার্থ “সৎ তকার উচ্চারণার্থ “তি ইকার উচ্চা- 

ব্বপার্থ-এই ব্যাখ্যায় সন্ত হওয়া যায় না। এই "উচ্চারণার্থ ষলিবার কোন 
প্অর্থ'নাই, “অতীয়ম' এই ইকার 'না থাকিলে উচ্চারণ হয় “সত্যম্? “সত্যম্ ইহা কি 
'টক্চারণ করা যায় -ন। ? 'ঘদি বা উচ্চারণার্থ ই হয়, তাহ হইলে “সতয়ম্ এইজপ 

বলাই উচিত, কেননা, প্রথমোপস্থি লঘুন্বর ত্যাগ করিয়া পরবত্তী গুরুস্বরের অন্ধু- 
সরণ নিরর্থক । “সৎ' এইস্থলে কি কেবল “স' অন্চ্চারণীয়? “তি” এস্কলে ই 
কেন ? “ত এই অকারান্ত করিলেই ত উচ্চারণ চলে । তাহার পর তিন অক্ষরের 

কথা_উপনিষদদে ““সতীয়ম্” এই স্থলে তিন অক্ষর আছে বলিয়া উল্লেখ আছে, 
উচ্চারণার্থ অক্ষর এই তিন অক্ষরের অন্তর্গত হওয়া উচিত নহে, তবে তিন অক্ষর 
কৈ? ব্যজন চারিটা 'স''ত' *য ম্। শ্বর ২টী অ। বাক্য হইলে 'আ' 

“অ' এই তিনটী হ্বর আছে, ম্বরের প্রাধান্ত হেতু তাহাই এস্থলে উল্লিখিত । 
বিশেষতঃ ইতিপুর্বেই বাঁক্যসক্কাচের কথা এই উপনিষদেই আছে যথা “হৃদ্যয়ম্ 
হদয়ম। আরও পূর্বে আছে 'ম্বমশীতো। ভবতি" স্বপিতি। অতএব যাস 

সতীয়ম্ তাহাই “সত্যম্* তাহাই “সতাং জ্রানমনস্তং ব্রহ্ম । 

২য় উঃ। জগদ--বিশ্ত(র তাঁর শ্বাভাণিক শক্ছি বা বর্ষ । স্বাভাবিক 
শক্তির বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হহবে। 

৩য় উঃ। তিনি নিত্য, শুতরাং প্রকৃত উৎপত্তি স্বীহ'র নাই। না 
খাকিলেও আবিতাবই ক্তীতার উৎপত্তি_-এই আবির্ভাব ব। প্রকট অবস্থা ভক্ত- 

গণের শুতাদৃষ্টে হইয়া থাকে । মহামারা সগদ্ধে অপরাপর দার্শনিকদিগের 
মত পূর্ব উল্লিখিত হইয়াছে । স্তীহারা এই »ঞ্টকের অর্থও নিজ মতান্থরূপ 
করিয়া থাকেন। ভাষো তাহার বিচার আছে । ৪৫--৪৮। 

ঝধিরুবাচ। 
নিত্যেব সা জগন্সমর্তিস্তয়া সর্ববমিদং ততম্। 
তথাপি তৎসযুৎপত্তিরবহুধা শ্রায়তাং মম | ৪৭ 

দেবীভাষাম্। নি্ত্যব সা জগন্সংর্তিরিতি শ্ববূপপ্রশ্্োত্রম্। তয়! সর্ববমিদং 
ততমিতি সামান্কতঃ ম্বাভাবিকশক্তিপ্রশ্নোতরম্ । বিশ্ষতস্ত চরিতত্্রয়েণ বক্ষ্যতে ৷ 

কর্থপ্রশ্নোত্তরং বা । উৎপত্তিপ্রশ্বোত্বরং তথা পীত্যাদিন। কথয়িষ্যতি | স্বরূপপ্রশ্নো- 
স্রার্থস্ত অপরিণামিনী নিত্যা জগনূর্তি-হামার়া)__সাংখ্যসন্মতপ্রকক ত।বতিব্যাপ্ডি- 
বারণাঙ্দ অপরিণামিনীতি,বেদান্তসম্মতমায়ায়ীমতিব্যাপ্থিবারণায় নিত্যেতি, হ্টায়াছি- 
সন্ঘত-পরমাত্মন্ততিব্যাপ্ডিবারণাঁয় বিশেষাদলম্; তখাচ যা শ্বয়মপরিণামিনিত্যা 
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গভী জগজ্রপা ভবতি সী মহামায়া, তদেব ব্ন্ষেতি ভগবদ্ব্যাসসিদ্ধাস্তঃ | এষ 

এবাম্মৎপক্ষত্েন বয়ং ক্রম ইত্যাদিনা স্থচিতপৃব্বঃ | নিতোবেত্যেবকারেণ পরিণা- 

মিত্বব্যবচ্ছেদঃ, ন' চাপরিণামিনিভাত্বং জগন্মর্তিত্বপ্ধা প্রসিদ্বং, জগতঃ পরিণা- 

মিত্বেন সর্মানুতবসদ্ধত্বাদিতি বাচ্যম্, অবচ্ছেদকভেদেন তথ্প্রসিদ্ধেঃ, তথা্ছি 

প্রকৃতিপুরুষাবিতি যত্তব্বদ্ব়মুচ্যতে তয়োরেকঃ স্বরূপবিশেষাখো! নিত্যসম্বদ্ধোহক্তি, 

তৎসন্বদ্ধোপেতং নামতস্তব্বধয়মেতশ্মিন্নয়ে একৈব মহ্থামায়া, ন টৈবং সাবয়বন্ধা- 

£ স্বরূপতে। নিরবয়বয়োঃ সন্বদ্ধমাত্রেণ সাবয়বন্তে বৈশেষিকাদিমভে পরমীণু- 
গগনয়োরাম্মমনসোরীদূশানামপরেষামপি পরস্পরসংযোগাৎ্ সাবয়বন্ধাপত্তেত অথ 

আরম্তকসংযোগান্ভাবাঁৎ ন তথাস্বমিতি চেতুল/ম্ অন্রাপ্যারস্তকসংফোগানত্যুপ- 

গমীৎ। যথা হি নীরক্ষীরমেকত্র মিলিতমেকীভূতমপি ক্ষীরস্য নীরং নাবয়বো 

নবা নীরশ্য ক্ষীরম্। সতাপি ক্ষীরপরিণামে নীরমপরিণমদেব তিষ্ঠতি, যথা বা 

নখকেশাদি কমুপষ্টন্তাখ্যসংযোগেন মিলিতমপি শরীরশ্ নাবয়বো ন বা নখপরিণামে 

শরীরং পরিণমতি, তথা মহামায়া তত্বাৎশয়োশ্চিদচিতোঃ, প্রকুতিপুরুষাপরনায়ো- 

নেলনাদেকত্বেহপ্যেক তরো। নান্ততরশ্(বরবো মন টবকাংশপরিণামেহুপ্যন্তাংশ- 

পরিনাম, ভন্মানব[ছাপষ্রুক্কে নথকেপাদিসাঁপারণ্যেনৈকত্ব্যবহারগোচরে শরীরে 

নখাদিভেদবৎ পরিণ।মি প্রতিঘটিতায়মেকস্তাঁৎ মহামায়ায়াৎ পরিণামিভেদো- 

ইপুপপদাতে। ন চ জগতঃ সাবয়বন্ধাৎ জগন্র্তেহামায়ায়াঃং সাবয়বত্তং 

ছুরপহৃব:মতি ব'চা, তদ*শে সাবয়বন্ধেহুপি মহাঁমায়।য়া নিরবয়বন্তস্থ চেতনাধশ- 

নিরবঘবতয়া পরিণ|মিভিন্নহ্ববছুপপাদনীর়াত্বাৎ। বস্ততঃ নাবর়বস্থনিরবয়বন্- 

পরিণ[ম্তহ্ব পরিণামিভিন্নত্বাদয়ঃ জর্ব এব বিরুদ্ধপন্্ী মহামায়ায়ামব্যাপারতয়, 

অবচ্ছেদকভেদেটৈকত্ম তেসাংৎ রন্তিত্বে বাধকাভাবাৎ॥। ইয়মেব মহামায়া 

্রদ্বেত্যুচ্যতে | তছুক্তং ছান্দোগ্যোপনিষদামষ্টমাধ্যায়তৃতীয়খণ্ডে-তস্ত হু 

বা! তন্য ব্রহ্ষণো নাম সতামিতি । তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিততি 

যৎসন্রদম্বতমথ যত্তি তন্র্ত্যং অথ ফদ্যং তেনোভে যচ্ছতি” ইতি 

অস্থ্ার্থ: ৷ তন্য পূর্ব প্রক্রস্তশ্ত এভন্য উপদিশ্যম।নস্ ব্রন্ষণঃ সত্যামতি নাম, 

বৈ প্রসিদ্ধ । তানি তদ্ঘটকানি এতানি প্রদশ্যমানানি ত্রীণি অক্ষরাণি 

শ্বরবর্ণাঃ কুত্র প্রদর্শ/মানানি? সতীন্র্ঘিতি বাক্যে । বাক্য।থস্ক প্রলিদ্ধ এব ইয়ং 

সতীতি, অপ্রসিদ্ধপ্রায়মেকৈকাক্ষরপ্রধানশবারথমাহ যৎ সৎ তদম্বৃতং শিত্যম্ 

অপরিনামি চেতনাস্মকমি ভ্ার্থঃ, যৎ তি তন্সর্ত্যং পরিণামি, উভে অমৃতমর্থেযে 

যেন সংযচ্ছতি সংবধাতি দ দহ্বদ্ধ: এতভরম্বং নাম আন্ে ম্তনিত্য সম্বদ্ধভিদ চিদুশুয়- 

গিতি পর্যবসিতম। ননু স্দিতি তৃকারনির্দেশাৎ তীত্যন্র চ তকার নির্দেশাৎ 
১৬ 



১২২ শ্রীশ্ীচ'্। 

তকারদ্বয়যোগাপত্তিরিতি চেন, একন্যৈব তকারস্থারৃত্তা পাঠাৎ, -নচৈকন্য 

তকারস্তা ঘর্থয়বাচকশবঘট কথা ভাপগমাপেক্ষয়। সদিতাত্র তকারস্য তি ইতাত্ 

ইকারস্য চ উচ্চারণারথন্েন সমাপানং মূক্তং তেন সকারাধোহমুতমিতি তকারাখে 

মধ্যমিতি সভায়মিত্যত্র।পি কারে দীর্ঘ ৬ালবান্থরষে।গোহুপুযুচ্চারণাথো ভবিভূ- 

মর্ঘত ন পুনরিদং সতীরমিতি বাক্যমিতভি বাচাং, ৬করং বিনাপি সকারস্তো 

চ্চারয়িতৃং শকান্েন সদতি নিদ্দেশস্থা, প্রথঘোপস্থিতমকারমপহায় তকারোচ্চা- 

রণার্থতেন তালবাহ্ম্বন্দরপর্যাস্থানণাবনস্থ্য চাঁনৌচিত্যাৎ, সতামিত্যন্যৈব সতয়- 

মিতা 1দেশ্চ স্রধোচ্চার্যতয়া সতীয়মিতি তাল্বাদীর্ঘস্বরযে |গন্বেচ্চারণার্থত্ব'ভ্যপ- 

গম[নৌচিতাচ্চ । কিক সীয়মিতি যদি বাকাং ন স্তাৎ কু তাবৎ ত্রীণ্যক্ষরাঁণি 
গ্রহোরন, নচ সত্যমিভাব্ৈব ; তঙাক্ষরজয়াসম্ভবাৎ অক্ষর ছ স্বরবর্ণশ্চেৎ 

সতামিভাজ ন তলন্ং বাঞ্জনবর্ণশ্চেৎ সকারতকারঘকারমকীরাম্মভিশ্চতুর্ভি- 

ত্বিতবাম্; অথ চতুর্জয়াণাণ নাসস্ভ, উতচেদেকমন্ষরমিতোব নিদ্দিশ্যেত, ন 

পনন্বয়*, গৌরবাৎ ; সংখানিদ্দে*স্থা নান[পিকবাবচ্ছেদকবল্কজঙ্ক বাতন্গেত | 

সভীয়ামত বাকাপক্ষে তু হগরবর্যান্্রদ এব তেমামেকঙ্গরঃ সতািছি পদে লুপুঃ 

সংক্ষেপাখনুচ্চারণস্য নতু বাঞ্জনবর্ণোহপি তছুপদশ্নাঘ জীপ তি স্রবনঘাতগ্হণস্। 

নম্ত্র সতা।মতাজজ জয় স্বরবর্ণ ন সা £€, কথমুলং »[ন্োত।নত চে লুপহ রশ্র1ত- 

সঙ্জনার্থসতি | ন চর, "য় 1 --$? ঙঁ 
টি ধান 

আর সরি ঙ্জে। ঞ্ঞ ৬ পি শর্দ 
চর "দস ভ বাকো দী্ন্যোব 

সন্বা,দতি ব1চা") তদ্ি বাকা পদদ্ধরঘাটভৎ তে 5 পাদ সঙতি উয়মিতি চ 

তদাস্ম কবাকো তু সা্দবণ।দেকো দীর্ঘক্গরো জাত, পদছর্ণটকৎ পুনরিকাৰ- 

স্বমমের, ভম্বনিদেশন্থা হৃন্বপীখোভয়লো রক তীয়াহ পঁচিদনু শাসনেন তালবাম্বর- 

বত্তিবণতবণপাজাত্যবচ্ছিম্নবুবোধয়িষয়। ভালবাম্বরমান্তীৎপর্যাকনেন বা সঙ্গম- 

মীয়ত্বাৎ। একশ্যৈৰ তকারশ্থাখস্থয়বাচিকশবঘটিতত্বোপদেশাৎ একস্থা তকা র্যা 

বিচ্ছেদাত।দাত্বাসম্দ্ধ ইব অযুতমর্তাযোরবিচ্ছেদাসম্বদ্ধঃ হচিতত, যৎ হি নিতা- 

স্দ্ধম।ম্্তে । নটৈবং বাকাসংক্ষেপণমদ্টপূর্ববম্ 5 ইতঃ প্রাগেব হদায়মিতি 

বাক্য হৃদরমিতি সংক্ষেপণন্যোপদর্শিততাৎ তছৃপক্রমেণাপাস্থা বাকাপরত্তৌ- 
চিতাৎ: স্বমশীতো ভবভীতি বাঁকাস্থা স্বপিতকপতয়] সংক্ষেপণস্থা কীর্তিত- 
পূর্বস্বচ্চ। অধিকন্তু বরদ্গস্থ ্ভাযোহনুসদ্ধেয়ম্। 

টৈয়য়িক[দমতানুবর্তিনন্ক জগতো  যুক্তিঃ *রীরম্ উৎপন্ভিরিতি যাবৎ, যতঃ 
ইতি বুযুৎপত্ত্যা, পরমাস্মাদৃষ্টসম্টশ্চ গৃহতে । নিতো ইত্যেবকারাৎ প্রবাহ- 

রূপেণাপি যন্্য নিত্যহ্বং নাস্তি তদ্বাবৃত্তিস্তেন পরঘাজ্মসহিভাদঈপম্টরিতি পর্যা 

বসিতমিত্যাহুঃ ৷ পুরুষাধিষ্টিতা প্রকৃতির্মহামায়েতি কাপিলাঃ, পরিণামিত্ছেন জগ- 



প্রথমেখহুধায় । ১১৩ 

৮কাতমবিণাশিত্বেন নিঙান্বত সিঙ্গমও। এবকারেন আগত তপ্রধুলনিতান্বশঙ্গী 
কাধানপি বস্থতো নানিঙাৎ কারণরূপেন সন্বাদিতি বীওঙা তেষাঁং 

দৎকাধাবাদিত্বাৎ। এতেন যোগমতং বাখ্য'তম। ঈশ্বরো মহামায়েতি 
বেদান্তিমতে তু উপাপিশ্রপান্ত।জ্জগনার্তিত্বম্ উপাপেয়প্রাধান্তানিতাত্বং সিদ্ধমেব- 

কারে] রর শিরক্রিয়তে। উপমাব্চনোহতৈবকাঁরো বা, 
তেনোপাধেরপি নিত্যতুল্যত্থা্নান্থুপপত্তিগন্জোহপি । বক্ষ্ূপা শক্তিরূপা মন্ত্রূপ' 
বা মহামায়েতি মীমাংসকাদিমতে তু জগন্মর্তিরিতি বভব্রীহিঃ, মন্ত্রাণা* শক্েশ্চ 
নিতান্বাৎ কনম্মণাং প্রবাহরূপেণ নিতান্বাচ্চ শিত্যেতি, এবকাঁরেণ পরান্থু মত- 
শনিতাত্বং নিরাক্রিরতে। অন্ঠদৃপপাদিতপ্রায়ম । * ততং প্রসারিতমিতানেন 
সৎকারধাবাদঃ স্চিত ইতি কাপিলাঃ। অন্ঠে তু ভতমুৎপাদি ভমিতার্থমাভ্ঃ | 
ব্পেত্যন্ত কারণং বাক্তীভবিষাতি । ৪৭ | 

( নাগোজী ) উত্তরয়তি। খধিরুবাচ”_নিত্যেবেতি | জগম্ম তি" 
রিতানেন জগদতিরিভ্তমুখ্যণরীরাভাবে। ধ্বনিত | জগনাশ্রয়ভূভা 
শক্তিরিতার্থ১ | কেতি জাতিপ্রশ্নোত্তরৎ স্বরূপপ্রশ্নেত্তির্চ | অয়া 

সর্ববমিদৎ ততমিত'নেন স্বভাবোন্তরমূ । স্থগ্টিম্বভাঁব। সেত্যর্থঃ। ততং 

বিল্ঞারিভমিতর্থঃ। ব্যাগুমিতি 5 ইত্ার্থকম্ত চিৎস্বভাবা চেতার্থ;। 

স্থগ্লাতুপলক্ষণম্। নিতোত্যনেন মুখে২পন্তেরভাবাৎ কারণস্ত সুহরা- 
মভ'বেন গৌণো কারণোপন্ী ইতি দর্শিতম। তে উতপত্িশৎকারণ- 
প্রশীন্তরৎ তৎসমুৎপন্ভিঃ গৌণী সা। মমেত্যপাদানস্তা শেষন্বিণক্ষায়াং 
ষষ্ঠী | মন্ত ইভার্থঃ ॥ ৯৭ | 

তত্বপ্র। খনিকিবাচি। তন্তাঃ জন্মৈব নাস্তীতি ব্তুং ক্ুমমুল্লভ্ঘা যৎ- 

স্বরাবেতান্যাপুন্তরমীহ,_নিত্যা | সানিতোব সর্কদা নিদামানৈব, “অজ ।দেকাং 
লোহিতশ্ুক্রুকুষ্ণান্” ইতি শ্রুতাং “প্রকৃতিৎ পুকুষাঞ্চেব বিদ্ধানাদী উভাবগীশতি 

গীভারাৎ “ন ঘটত উদ্ভবঃ ডানিন৬া বেদস্কতে। চেৎপত্তি- 

নিষেপাৎ। যৎ্ন্বরূপেত্যস্তোত্তরমাহ_জগন্ুর্থিরিতি । জগন্তেযব মূর্তির্যস্যাঃ 
উপাদানকারণত্বাৎ ঘটেষযু মত্তকাদিবৎ। তথাচ শ্রুতি “বাচারস্তণং বিকারো 

নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।” নন্বেবংং চেৎ জগতাং নাশে তশ্যা অপি নাশ 

আসজ্জেতেতি চেত্তত্রাহ--তয়েত্যাদি । তয়া মহামায়য়া ইদং সর্ববং জগৎ ঞততং 
বিজ্তারিতম্ উৎ্পাদিতমিতি য।বৎ । নহি ঘটনাশে মুদ্বিনাশঃ ্াৎ কিন্তু 'তদ- 
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বস্থানিরত্তিরেব, প্ররুতেরুপাদানকারণত্বাৎ, প্প্রকুতির্যল্টোপাদানমি*উা( ১। 

নন “যতো? কা ইমানি ভূতানি জায়স্থে যেন জাতাঁনি জীবস্তি” ইতি “সোহকাম- 

যত বহু স্যাং তত্তেজোহুক্জতে”তাদিশ্ররতিভিঃ, “যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবস্তাঁদি- 

যুগাগমে । যশ্মিংস্চ প্রলয়ং যাত্তি পুনরেব যৃগক্ষয়ে” ইতি স্মৃত্যা, “জন্মাদয্য 
যত" ইতি পারমর্বস্ত্রেণ চ ঈশ্বরস্যৈব চেতনশ্য কারণত্বং বোধ্যতে, কুতো৷ জড়! 
প্রকৃতি: কারণং ? প্রভাত “ঈক্ষতের্নাশব্দমিতি' বেদান্তস্থত্রে প্রকুতেঃ কারণত্বং 
নিষিধ্যতে চ। কিঞ্চ “অনাদিরাদিগোৌবিন্দঃ সর্ধকারণকারণমি তি সংহিতোক্তং 

সর্ধবকারপত্বমীশ্বরস্য ন স্তাৎ। অঙ্ঞোচাতে_সাঙ্ঘাশাস্ত্বে হি “একো দ্রেবঃ 
সর্বভৃতেবু গুঢ়ঃ সাক্ষী চেত1, বলো নিব্বিকারঃ” ইত্যাঁদিশ্রত্যা নিব্বিকরশ্ 
পরিণামাসম্তবাৎ কারণত্থং ন ঘটতে, প্ররুতেস্ত পরিণামিত্বাৎ গুণপরিণত্যা। বিকার- 

সম্ভবাৎ কাঁরণত্বমূপপদযত এব । তদ্ুক্ত« “মুলপ্ররুতিরবিকতিদহদাঁদা | প্ররুতি- 
বিকৃতয়ঃ সপ্ত । ষোড়শকন্॥ বিকারে ন. প্ররুতির্ন বিকৃতি পুরুষ ভতি, 

বিকারাযোগাৎ ন প্ররৃতিঃ, জন্তত্াভাবাৎ ন বিরুতিরিতার্থঃ | তত্র প্রকুতি- 

রুপাদানং পুরুষস্ত “নিমিত্তমান্রং তত্রাসীৎ পুরুষঃ প্ররুতেঃ পর” ইতি, স্বাবয়ব- 

বিকারেণ কাধ্যর্ূপতপত্তাঁ ম্বায়িকারণং বলবৎ, কাধারূপতাপত্তাযোগান্সিমিত্তং 

গৌপম্ ইতি তাৎপর্ধাম। জশ্বরস্থা কারণত্তস্ত চৈতভ্ভারেপং বিনা ভক্ভশ্য পরি- 

ণামাসম্তবাৎ ঈক্ষিতৃত্বাদীশ্বর এব কাঁরণং ন প্ররুভিরিতি প্রাগুক্তশ্রুতাদীনীমভি- 

প্রয়ঃ | তথাচ শ্রুতিঃ,অজমেকা লোহিত শুক্রকুক্চ/, ববীং প্রজ্ঞা জনয়ন্তীং, স 

ধক্ষতে”ত্যাদি । অয়ৎ ভাবঠ_যথা আকধপাধাণসমনিধৌ অআচেতনমপি লৌভং 

ত্রমাতি তখা পুরুষসঙ্গিধৌ জল্ডাপি প্রঞ্কতিঃ পরিণতাণ সর্বং জন্য়তীতি ব্যাপারঃ 

প্রকতেরেব। নন্বেবমপি নিমিত্ৃন্ত কাধ্যভিন্নত্তে “সর্ববং খন্িদং ব্রদ্ষেতিশ্রুতি- 

প্রতিপার্দিতজ্ঞানিজনান্থভবসিদ্ধং জগতো ত্রহ্ধময়ত্বং ন ঘটতে । উচ্যতে-_“তৎ 

স্্্া তদেবানু প্রাবিশদি"ত্যাদিশ্রতা। “কালসংজ্াং তদ্দী দেবী বিভ্রচ্ছর্কি- 
মুরুক্রমঃ | ব্রয়ৌবধিংশতিতবানাং গুণং যুগপদ্দীবিশদ্শতি ভ।গবতোক্ত্যা চ সর্বব্র 

চিদংশপ্রবেশাৎ জগতশ্চিজ্জডাংশন্েন অবস্তত্বাৎ জড়াংশাপোহেন চিদংশগ্রহণেন 

চ সর্বক্-ত্রন্ষতাবনায়া: পিদ্ধাছুপপন্নম। ওখাচ শ্রুতিঃ) “একো দেব: সর্বন্ভুতেবু 

গৃঢঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্বিকার"ইতি, অলম'তপ্রপঞ্চেন। কেচিনু প্রকৃতি- 

পিমিতং পুক্তষ উপাদানমিতি বদস্তি, তদজ্জান্থপযুক্তমিতি ন ব্যাখ্যায়তে, জগন্ম- 

নু্ডিস্তেন প্রকৃতেরর্ণনাৎ। নহি দণ্ডময়ো ঘটে! ভবতীতি প্রতীতিরস্তি ; ব্যাখ্যাতঞ্চ 

খ্বাশিপাদৈ: “উভযুজো ভবস্ত্যত্বভৃতো জলবুদ্বুদবদি”ত্যত্র শ্রত্যধ্যায়ে যথা 

ু্ঘধূদোৎপত্তৌ জঙমুপাদ)নং বায়ু্সিফিতং তথা প্রকুতিকুপাদানৎ পুরুষো নিমিত্ব- 



প্রথমোহ্ধ্যায় ৷ : ১২৫ 

মিত্যেব। সমবায়িকাঁরণং প্রকুতিরিতি বিদ্যাবিনোদঃ | তদপি পূর্বেক্তরীত্যা 
তথাবিধং ন ঘটতে । এতেন জগদিস্তারঃ তশ্যাঃ কম্মেতি প্রত্যুত্তরম্। এতেন 

যছুস্তবেত্যনেন তৎকারণপ্রশ্নস্তোত্তরমপি তৎকারণং নাস্ত্যেবেতি। কথমুৎ্পন্মে- 
ত্যস্তোত্তরমাহ-_তথাপীতি। যদ্দি জম্মাদি নান্তি তথাপি তস্যা বহুধা সমুৎপত্তি- 
রাবিতভাবঃ মম মত্তঃ শ্রায়তাম্। তৎ্প্রকাঁশকাখ্যানমেব উৎপত্তিপদেনাখ্যায়তে 
উপচারাৎ। এতেন তশ্যা আবিত্াবতিরো ভাবমাজ্ রং নত্বিতরবজ্জন্মেত্যুক্তম্ ॥ ৪৭ 

ঝি বলিলেন, অপরিণামিনী নিত্যা জগন্ম,দ্িই মহামায়া, তিনি এই 
জগদ্ত্রল্মাণ্ড সমস্তই প্রসারিত করিয়াছেন, তিনি নিত্যা হইলেও আমার 
নিকট বহু প্রকারে তাহার উৎপত্তি কথা শ্রবণ করুন। ৪৭। 

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবিভ'বতি সা যদা। 
উৎপন্নেতি তদ। লোকে স৷ নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥ ৪৮ 

দেবীভাষ্যম। নিত্যায়া অপুযৎপত্তিমুপপাদয়তি দেবানামিতি । আবি- 
ভবতি-__শরীরাবচ্ছিন্তয়! ক্রিয়াবিশেষহেতৃতয়! বাঁ জ্ঞানগম্যা ভবতি। নিত্যত্বং 
হি ধ্বংসপ্র/গভাবপ্রতিযোগিন্বংৎ তচ্চ প্রাগভাবপ্রতিযেগিত্বব্যাপ্যা চোথ- 

পত্তিরেকত্র বিরুধ্যতে, তম্মাদ্ জ্ঞাতৃণাং জ্ঞানোথ্পত্তিমাদায় উৎপত্তিপদপ্রয়োগো 
ভাক্তঃ। আবির্ভাব উৎপত্তিরিকানরথ।স্তরং, নহি পূর্বমসতঃ কাচিতৃৎপত্তির্নামেতি 

তু কাপিলাঃ। প্রশ্রষট কপক্ষে কা কিংজাতীয়া যৎস্বরূপা ইত্যনয়োঃ* নিত্যৈব 
সা জগন্প্তিরিত্যুত্তরম। কথমুৎপন্নী যছুস্তবেতানয়োঃ দেবানামিত্যাছ্যত্রম্। 

কন্মান্াশ্চ কিমিত্যস্থয সর্বমিদং হতমিতি | স্বভাবশ্চ তোনৈব সামান্ততঃ উত্তঃ, 

বিশেষতশ্চ চরিতত্রয়েণ বক্ষ্যতে | ৪৮ | 

( নাগোজী ) দ্েবানাং কার্য্যসিন্থ্যর্থমিতি সর্ববকম্মপ্রশ্নোতুরম্। 
তনেনৈব দেবপ্রার্থনয়। আবির্ভাবস্য ধবননাৎ কথমুৎপন্নেত্যুন্তরমপি ॥ ৪৮ ॥ 

তন্বপ্র। দেবা। সা যদ] দেবানাং কাধ্যসিদ্ধার্থ লোকে লোকমধ্যে 

আবির্ভবতি তদ] সা নিত্যাপি উৎপন্না জাতা ইত্যভিধীয়তে । এতেনানভিজ্র- 

জনকুমতিবিলনিতমেব জন্ম নতু তাত্বিকম্। দেবানামিত্যনেন তদপি পরোপ- 

কারার্থং নতু স্বার্থমিত্যুক্তম্॥ ৪৮ 

তিনি যদিও নিত্যা_-তথাপি দেবতাগণের কাধ্যসিদ্ধির অন্য, যখন 
“তিনি আবির্ভূতা হ'ন, তখন লোকে তাহাকে উৎপন্ন বলিয়া থাকে । ৪৮। 
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ঘোগনিাং যদা বিফর্গিতোকার্ণবীকতে। 
তাস্তী্যয শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্_ প্রভু? ॥ ৪৯ 
তদ। দবাবস্থুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুঁকটভৌ । 
বিষ্ুকর্ণমলোড়ুতৌ হন্তং ব্রক্জাণমুদ্যতৌ ॥ ৫০ 

দেবীভানামূ। শেসস্ত হমউপাপিক-রুদ্রপ্রায়স্বাৎ তমাস্তীর্দ্যেতানেন তমস 
উদ্রেক শ্ুচি5ত। এতভেন “মমযোনিরপ স্বন্তঃসমুদ্রে” ইতি দেবীস্থক্রমন্বপাঁদস্থা 

সমুদ্রজল41যা বিধু1দাবিভবস্থানমি নার উজঃ। ৪৯। 

রীতা কণসলোছতাবিভানেন বেদবিলোপপ্রবণ-ভাঁমসভাবপ্রধাঁনা- 

পিতি হ্ৃচিভম্। শব্দাম্মকবেোস্য কণগ্রাহাত্বাৎ। এক? প্রলো ভকোহনশ্ বলাৎ- 

কারঘিভা। 087 দো মধাকেটভে | ম্তর্মবূঃ কঠিনঃ ইকটভ ইভ়াক্তেঃ। হস্তং 
্রশ্ধাণমুদদা তাবিতানেন রঙ্গসম্তভমসাতভভনেন সষ্টিপ্রতিবন্ধঃ স্চিতঃ | 

( নীগোজী )। কথং দেরপ্রার্থনয়া তৎকার্য/সিদ্ধর্থমবতার ইতি 
জিত্ভাসায়াং ভাৎ নিবর্কয়ি ১২ মোভকারণস্তৈব চ রাত্ঃ পৃষ্টত্বেনাঁদৌ 
মোহিকায়া মোন ্ধানায়া  অবঠারৎ বক্তুমিতিহাদম'হ__ঘোগমিদরা- 

মিতি। কঙ্সান্তে ব্রঙ্গাদিনান্তে ঘোগনিদ্র ৎ তামসীৎ শত্তিং, ভগবান্ 
'উৎপত্তিৎ প্রলয়ঞৈব ভূতানামাগতিং গতম । বেত্তি বি্দমবিদ "ঞ্চ স 

ঘাচো। "ভগবানিতি ইতক্রুলক্ষ+ঃ| তেন ভূনানাৎ পলয়কালৎ জ্ঞাত 
সেয়ং পালনবব্হারতিরোধানম৫1 অরশভতবহ মহ! স্পালনবাবহার- 

তিরোধায়িকাৎ তামসীং শন্তিম অনুজ, শটেনেব তয়াআ্মানমাবৃতলা- 
নিতর্থঃ। প্রভৃরিতনেন স্মেচ্ছয়া তদগীকারঃ | ন তু হয়া বলাদস্যা- 
বরণমিতি ধবশিতম; অতএন ঘোগনিদ্রেতাকম ! ইতরজননিদ্রাঁবৎ 
মোহপারবশ্াপাদনীভবতি লীলয়া অযীবল্লোচনপিধানমান্রৎ করোতি | 
তহৃত্তৎ হরিবংশে 'সখী অর্ববসহস্তৈষা! ম'য়া বিষণোঃ শরীরজা | টস 
নারায়ণমুখে শ্থিত। কমললোচন1” ইতি । তেন, অতঃ স্ব্বনপজ্ঞীনাবরকত্বং 

প্রদর্শিতম্ ॥ ৪৯ ॥ 

( নাগোজী ) তদেতি। মলোদ্ুতাবিভ্যনেনাত রয়ৌরভিতামসন্তং 
সুচিত্বম | ইতরৎ স্পম্টম্ ॥ ৷ ০। 

তত্বপ্র। প্রাতিজাহম্থত বকুমিতিান  প্রশ্তৌতি, যোগ | বিষু্দাও 

৫০ | 
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কল্পাস্তে প্রলয়ে জগ্তি একার্ণবীকুতে সতি শেষম্ আ্তীধ্য শযযাং কতা ঘোগ এব 
নিদ্রা তাং নতু বাহ্েক্রিয়নিমীলনাখ্যাম্ ইতরসাধারণীম্ অভজৎ তদনুকৃপাং 

ক্রিয়া চকার, ভগবান্ অচিস্ত্েশ্বর্যঃ, প্রভূরীশ্বর ইতি স্বাতহ্াং দোতিয়তি। ছি 

তৰপ্র। তদা। তদা দ্বোে অস্রো মধুকেটভে মধূকৈটভনামানো 

বিখাতো প্রসিদ্ধ বরহ্দাণং তস্তম্ উদাতৌ বতবতৃরিতি শেষ হকযোর্নাধ 

নির্ধবচনং হরিবংণে, বায়ুপ্রাণো তু সংগৃহ ত্রঙ্গা পরিমূশচ্ছনৈঃ। একং মুতরং 

মেনে কঠিনং বেদ চাপরম্॥ নামনী তু ভয়োশ্চক্রে স নিড়ঃ কমলো্চবঃ | 
মুহৃত্ত্বয়ং মধুর্নমম কঠিনঃ টৈটভোহভবৎ ॥” ইতি । ঘোরো ভয়ক্গরেঁ, বিষ্কর্ণ- 

মলোন্ভুতৌ বিক্ণোঃ কর্ণম্লাছুন্ভতো উৎপন্ো, ঈনাতনমুর্ঠেরভৌতিকত্তেন মল. 

যোগাঁভাবাৎ কয়াপীচ্ছয়! মাঁয়িকোহয়ং মল, যদ্বা কর্ণগলাবিব দ্বাবেবাকস্মৎ 
জাতৌ ॥ ৫০ 

প্রলয়কালে জগৎ একাণৰ হইলে, প্রভু ভগবান অনন্দশযা বিস্ব'র 
করিয়া! ঘখন ঘোগনিদ্রাঁয় মগ্র, ভগনানের কণমল-সভ্ভত বিখাত দুর্দীস্ত 

অন্ররদ্ধয় মধুকৈটভ, তখন ব্রঙ্গমাকে বধ করিতে উদ্ধাত হইল | ৪. | ৫০ | 
ভাঁমা-বাঁগা। ব্রহ্মা ষ্টীকর্ভা, ক্টিবর্ত] তপস্থা করিয়া স্ষ্টকার্ধো 

প্ররত্ত ভইয়াছিলেন। ইহা প্রশ্থোপনিষৎ প্রভৃতিতে আছে। এইস্থানে সেই 
তপন্ঠার নিবরণ প্রকটিত,-পরম দেবনা ত্রঙ্গন্বরূপা মহামারা যোগনিজ্ঞ|র 
স্তবনাদিই ভুক্ষর তপন্া । যোশনিদ্রা নিদ্রা্ূপে কখিতা হইলেগ ভিনি যে 

ব্রহ্ষরূপা টচতন্থানপিণী, ইহা বুঝাইবার জঙ্ত বেদসম্মত প্রদ্ধলক্ষণ এই নিদ্রার 

বিশেষণরূপে গৃহীত | যথা )ভগবতী, জগদ্ধাত্রী, স্থিতিসংহারকারিণী, অভ্ভুলা 
এবং বিশ্বেশ্বরী | ভামো বেদ বা শ্রুতি উল্লিণিত ভইয়াছে। "তেজসাং প্রঃ” (৬৬৮ | * 

অর্থে রজোঁগুণের বা রজো নামক অদৃষ্টবিশেষের আধিঠাতা । ৪৯ | ৫৩ | 

স নাভিকমলে বিষ্োোঃ স্থিতে। ব্রহ্ধা প্রজাপতি। 
দুষ্ট] তাবস্ুরৌ চোগ্ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দদনম্ ' ৫১ 
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রনদয়স্থিত:। 
বিবোধনার্থায় হরেহরিনেত্রকতালয়াম্ ॥ ৫২ 
বিখেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্। 
নিদ্রাং ভগবতীং বিক্োরতুলাং তেজসঃ প্রভূঃ ॥ ৫৩ 

দেবীভাষ্যম্। “স তপোহতপ্যতে"তিশ্রুতিপ্রঙ্দ্ধং তপঃ প্রতিপাদয়িতৃমাহ 
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_ সহী | এভিস্্িভিঃ ঠ্রে'কৈরেকবাকারচণেতি বিশেষকমেতৎ। হরিনেত্র- 

“৯ সংস্থ”্ইতি শ্রতেঃ| ইয়ং নিদ্রা ন জন্ডা! কিন্তু স্বংং চিৎস্বরূপেতি 
বরহ্মলিঙ্গমাহ-_জগদ্ধাত্রীমিতাদিনা, ধাত্রীং জননীং “যতো! বা ইমানি ভৃতানি 

জায়ন্তে যেন জাঁতানি জীবন্তি য্প্রয়স্থযভিসংবিণস্তি তছিজিক্রাসত্ব তদ্বক্ষে”তি 

করতে; ৷ বিশ্বেশ্বরীমতুলামিতি চ “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ততে” ইতি শ্রুতিং 

স্ম'রয় | নিদ্রাং নিজ্ঞাতৃলাৎ বিষ্লোর্ধোগনিদ্রামিত্যদয়ঃ | তেজসঃ রজোগুণস্য 

তন্ন” 1দৃষ্টশ্যা বা। ৫১৫৩ 

( নাগোজী ) তত্র ব্রঙ্গা কেতাত আহ--স নাভিকমলে ইতি। 
প্রজাপতিনিয়ন্তেতি ব্রঙ্গণো বিশেষণম প্রযপ্তং ত্যন্ত পালনব'ব- 

ছারম্ ॥ ৫১ ॥ 

( নাগোজী ) তৃষ্টাবেতি। স একাগ্রমনবচ্ছিম্ৎ হৃদয়ৎ যস্থ্য 

তাদৃশঃ শ্থিতঃ সন্নিতর্থঃ। হৃনরস্থিত ইতাতঃ শর্পরে খরি বা বিসর্গ- 

লৌপঃ। বিবৌধনার্থায় পাঁলনবাবহারপ্রধৃত্ত৫থম । নেত্রেত্যুপলক্ষণম, 

সর্ববাজশ্থিতহাত্ত যাঃ। লোকে নেত্রয়োরেব ভুয়ো নিদীভিবঞ্জতিমন্ত্াৎ 
নেত্রেতুক্তি2 ॥ ৫২ ॥ 

( নাপোজা ) ঘোগনিপ্রায়াঃ মূলশক্তাঙ্দেৎ মত্ত বিশেষয়তি__ 

বিশ্বেশ্বরীমিত | তত্মেব বিবিচাহ-__জগ গ্কাত্রীমিতাদি । ধাশ্রীৎ জননীম্ । 

অনেন জগছুৎপত্তিশ্থিতিলয়কর্তৃং ব্রশ্ম'লঙগং দর্শিতম্ | অতুলামিত্্য- 

স্তানি বিষুঃনি দ্রাবিশেষণানি | তেজসঃ প্রভৃরিতি ব্রহ্মবিশেষণমূ । তৎস্তত্য- 

ত্বেনাত্যুৎ্কর্ষোছুস্যা। ধরবনিতঃ | বিমুবমোহকতয়া ইতরমোহকত্বমনাশ্চর্যা- 

মিভ্যপি ধবন্তিষ্ | অয়মু আপাততোহর্থঃ ৷ বস্ততো বিষ্ণোহিতি র!হোঁঃ 

শির ইতিবৎ যষ্টী। বিষুরূপাঁং নিদ্রামিতর্থঃ ' ব্রঙ্গাপি সর্ব্বশ্বর: 

সর্ধবশক্তিমান্ লোকানুগ্রহায় স্বয়ং মোহিত ইব ছুঃখনিবৃন্তয়ে ইব ভগবতীৎ 
স্তোভি। খষেঃ সর্বব্ৰধ্ধাদি চৈষাৎ সর্ববাত্মন্ং সর্ধবশক্তীনামুপক্রমে 
দর্শিভমেবেতি ন কশ্চিদ্বিরোধ2 ॥ ?৩ ॥ | 

তত্বপ্র। সনাভি। সব্রহ্ষা বিষ্ঞোর্নাভিকমলে স্থিত: সন তাং প্রসিদ্ধাং 

যোগনিদ্রাং তুষ্টাব স্ততবান্ ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। কিং কৃম্বা? তো উত্রৌ অনুরো 
দৃষট প্রন্ুপ্তং নিদ্রাপং জনার্দনঞ্চ দৃষ্টা, জনার্দনমিত্যুচিতপদোপস্কাস: জনানুর- 
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মর্দকন্ধা্থ। কিমর্থং? হরেঃ সংহারকন্ত 'বিবোধনং জাঁগরণং তদেবাথং প্রয়োজমং 
মনসি কৃত্বা। সঃ কীদৃক্? একা শ্রবদয়ঃ তদেকনিষ্ঠীভঃকরণ:, অতএব স্থিত: 
নিশ্চলঃ উদ্ধীভূতো বা। “স্থিতোইগতুযার্ধভাবয়োরি”তি কোষঃ। যদ্থা স্থিতি- 
মর্ঘাদী ঘথাবজ্জগৎকরপং তদ্যোগাৎ স্থিতঃ জগন্লিম্্াণচেষ্টাযুক্ত ইত্যর্থ: ॥৫১1৫২। 

তব্প্র। বিবে। কীৃশীং হরিনেত্রকুতালয়াৎ বিঞ্ুনয়নকতনিকেতনাং, 
নেত্রমিতি মুখ্যত্ব ছুক্তং সর্বাঙ্গাশ্রিতাৎ, বক্ষ্যতি চ “নেত্রাস্যনাসিকা বা্ত্রদয়েভা- 
স্তথোরস”" ইতি । তন্তাঃ সামর্থ্য দ্যোতনায় বিশেষণানি। তেজস: তেজঃম্ব রূপন্ত 
রূপিচৈতন্কঘনস্ত্োত যাবৎ, বিক্ষোর্জগদস্তামিনোহপি জগদ্যাপকশ্যেতি কা, 
বিষইবাপ্তাবিত্যস্ত বিশ প্রবেশনে ইত্যন্ত চ ধাতেঃ পুরাণে বিষুঃপদব্যুৎপত্তেঃ। 
তথাভূতস্কাপি নিদ্রাং বহিরিক্িয়নিমীলনকরীম্, অতো বিশ্বেশ্বরীং সর্বনিয়ন্ত্রীং, তত্র 
ডঃ ভগ্বতীম্ অচিত্তোশ্বরধ্যাং, তদাহ, জগদ্ধাত্রীং জগৎকত্রীং, স্থিতি, পালনং 
সংহ্বারঃ প্রলয়; তৎকারিণীং জন্মপালননাঁশকরণশীলাম্, অত এবাতুলাং নিরু- 
পম্বম। ব্রহ্মা কীনৃক্ ? প্রজ্গাপতিঃ জগজ্জনকঃ, প্রভু: স্ততিসমর্থঃ ॥ ৫৩ 

_ জনার্দন বিঞ্ুর নাভিকমলে অবস্থিত তেজম্পতি প্রজাপতি ব্রঙ্গা__ 
সেই উগ্র অন্ররদ্য় ও স্ুণ্ত জনার্দনকে দেখিয়া জনার্দন হরির জাগ- 
রণের জন্য-_হরিনয়নবিহারিণী নিদ্রাসশ তীয় মোহদায়িনী স্থিতি- 
অংহারকারিণী অইলনীয়া ভগবতী বিশ্বেশ্বরী জগন্ধাত্রী যোগনিদ্রীকে 
একাগ্রচিন্তে স্তব করিতে লাগিলেন । ৫১--৫৩। 

বরঙ্মোবাচ। 

বং স্বাহ বং স্বধ। ত্বং হি বষট কার; স্বরাত্িকা। 
স্বধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ব্রিধামাত্রাত্বিকা স্থিত ॥ €ঃ 
অর্চমাত্রাস্থত। নিত্য যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ । 
ত্বমেব স৷ ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা ॥ €৫ 

দেবীভাষ্যম। স্বাহান্বধাদিমস্ত্রজন্তাদৃষ্টরূপত্বাৎ মস্ত্রাদিসকলজন্তজন বত্তাদা 

হেতুহেতুতোরভেদোপচারেণ ত্বং স্বাহেত্যাদি, ইতি নৈয়ায়িকাদয়ং। তেষা" 

শবরূপ ভ্বাৎ শন্বস্থ জগদস্তর্গতত্বাচ্চ জগছুপাদানশ্য প্রকৃতেঃ কাধ্য-স্বরূপত্থাৎ 

তব” ম্বাহথেত্যাঁদি কাপিলাদয়ঃ। সর্ববরূপন্থ[ত্তথেতি বেদাস্তিনঃ। মন্ত্ররূপত্বাদিতি 
মীষাংসকাদয়ঃ | কাশিলমতেনৈবান্মৎপক্ষে! ব্যাখ্যাতঃ | এবমন্ঠত্র । করা 

১৭১৮ 
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অকারাদয়ঃ ষোস্ডশ মাত়কা বীজমুখ্যতৃতাঃ; উদাত্তাদিরূপা বা। স্তবধা বরুণ- 
বীজম্। অ্বধেব অুধা__প্রণবো ৰা, উদ্গী৭ম্বরূপতয়। তম্য রসতমস্তশ্রতেঃ | 
ব্পস্বরূপত্তেনানিত্যন্বং নৈয়ায়িকাদিমতসিদ্ধমত্জ মা ভূ্িতি অক্ষরে নিত্যে_উপ- 
চয়াপচয়রহিতে ধ্বংসাদিরহিতে চ। তিধেতি ত্রম্বদীরঘপ্ল-তভেদাৎ শ্বরমাত্রান্তরয়ম 
তৎন্বরূপা৷ | ৫৪ 

দেবীভাধাম্। অবিশেষতঃ স্বরসন্বদ্বরূপবিশেষং বিনা যা অনুচ্চার্যযা সা স্বমেব 
যতন্মন্ধমাত্রাস্থি তা অন্ঈমাত্্রযা অবস্থিতা ব্যঞ্তনরূপা। এতদস্তেন সর্বমন্্মূলভূত- 
মাতৃকারপত্থমুক্তমূ। অতএব ত্বং সাবিত্রী গায়ত্রী “গায়ন্ত্রী বাগ্ বা” ইতি শ্রতেত 
অতএব তব জননী-_গায়ক্রীমধিরুতা “তাবানম্ত্য মহিমে”তি চ্ডান্দোগাশ্রতেও | 
“ততো জ্যায়ানি”তি শ্রুতি” শ্মারযতি-__পরেতি গায়ত্রা ত্রহ্ম রূপত্ধাৎ ॥ ৫৫ 

( নাগোরজী ) কথং তৃষ্টাবেতাযও আহ-_ ব্রন্ষমোবাচ__ত্রমিতি | স্বাহ 
দেবদানমন্ত্রোহুগ্রিপড়ী চ. স্বধা পিভৃদানমন্ত্রঃ পিঠ তীচ। বষটু ক্রিয়তে 
ত্র স ববট্কারো যঙ্জঃ যজ্ঞদেবাহ্বানমন্ত্রশ্চ। ম্বরাঃ ষোড়শ আদয়ন্দা- 
জিকা চ। সুধা দেবান্নম । অক্ষরে উপচয়াপ5য়পরিণামহীনে ; আভ্যাৎ 
সভভামাত্ররূপত্বম । ত্রিধামাত্রাত্বিকা হ্রনসদীর্ঘপ্ল তরপা । অর্দামান্ত। 
ব্ঞ্জনরূপা । অধিশেষকত্বাদ্বন্যালিঙ্গিতয়া জন্চ্চার্যযত্ৎ, তদ1 লিঙ্গও! তু 
তথেতি বোধ্যম্। ত্রিধেত্যতো৷ বিশেষত ইত্স্থেন প্রণবরূপতা চোক্তা । 
মাত্রান্রয়মকারোকারমকারাত্মকম্। তদুদ্ধমর্ধীমাত্রা | তত্র মাত্রাত্রয় 
জাগ্রৎস্থপ্নস্থযুপ্ত।ভিমানিবিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞাভিধেয়ম । অর্দমাত্রা তু বেদাস্ত- 
বাক্যাথভূতনিত মু্ততুব্বীয়া ভিধেয়! ! ততুত্তম্___'বাস্ত। তু প্রথমা মাত্রা 
দ্বিতীয়াব্য গু সংজ্ঞিতা । মাত্রা! তৃতীয়া চিচ্ছত্তি রর্দমাত্র! পরৎ পদম্» 
ইতি। ত্বমেবেতি। সা মেবেতি পুর্ববান্বয়িত্রয । সাবিত্রী তৎ্সবিত্ৃ- 
রিতি খক। তদধিষ্টাতী তন্বাচ্যা চেতার্থঃ। হে দেবি! 
উতকটা জননী সর্ববজনকত্বাৎ | সর্বববাগ জননী পরা চ॥ ৫১ ॥ 

( নাগোজী ) অস্য বাখ্যা পূর্ববশ্োকে দ্রন্টব্য! ॥ ৫৫ | 
তবপ্র । বঙ্ধোবাচ। স্কতিমাহত্বমিতি। ত্বং স্বাহা দেবহবিদানমহইঃ 

ত্বং স্বধী 1পতৃহবিদানমন্ত্রত যদ্বা পিতৃদেয়মন্ধং "হুধা বৈ পিতৃণামন্ত্র'মিতি শ্রতেঃ। 
হি অবধারণে, ত্বমেবেভ্যর্থঃ | বধট ক্রিয়তেইভ্রেত বষটুকারো যজ্ঞ: যদ বষট- 
কারোছুপি দেবহবিদানম 2 তথাচামর:, *স্বাহা দেব্হবির্দানে শ্রোষট "বৌষট 

তং পরা 
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ববট হ্বধেশন্তি। শ্রোষড়াদীনাম্ উপলক্ষণং, মন্ত্রভেদাৎ পুনরুপাদানম্। দ্র 
উদ্দাত্বাদয়ং, তৌ আত্মানৌ শ্বরূপে যন্তাঃ তৎশ্বরূপেতার্থঃ | এতেন যজ্ঞতৎসাধন- 
মস্্রতদবিকলাঙ্গতাপ্রতিপাদ কম্বরূপত্থেণ জগত্ৃপ্ডিহেতৃত্বং জগছুত্তবহেতুত্ব্চ প্রাতি- 
পাঁদিতম। তদুক্তং_গীতাম্ু, __“যজ্ঞান্তবতি পর্জন্বঃ পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। অক্না- 

ভবস্তি ভূতানি” ইতি। পরাশরশ্চ__“অগ্ৌ প্রান্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। 
আদিত্যাজ্জীয়তে বৃষ্টিবৃষ্টেরন্ং ততঃ প্রজা” ইতি । ত্বং অ্বধা অমুতং দেবারঞ্চ 
মিত্যর্থঃ। হেনিত্যে। অক্ষরে অক্ষরসমুদায়ে ত্বং মাত্রাত্মিকা সতী ত্রিধা হ্থত্ব- 

দীর্ঘপ্ল-তরূপা। সতী স্থিতা ; যা চ অর্ধমান্রা সাপি ত্বমেব ইত্াত্বরেণাহ্য়ঃ। সা 
কীদৃশী? যা বিশেষতঃ স্পষ্টমন্থু্চার্ধা। উচ্চারযিতৃমনক্যা । তথাচ মার্কেয়ঃ_ 

স্ব! তু প্রথমা মাত্রা ছিতীয়! দৈর্ঘাসংযুতা । স্ভৃতীয়! চ প্রনতাদ্ধীধ্যা বচসঃ সা ন 
গোচরে”তি । “মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানে পরিচ্ছদে । অক্ষরাবয়বে হ্ল্লে 
ক্লীবং কাৎন্যাবধারণে” ইতি মেদিনী । যদ্বা নিত্যে কারণভূতে অক্ষরে প্রণবে, 
“ওমিতোকাক্ষরং ব্রন্ষে”তি গীতাশ্থক্তেঃ। মাত্রাত্মিকা অকারোকারমকারম্বরূপা 

সত্বরজস্তমোময়ী, যাঁচ অর্ধমাত্রী নিগুণা সা ত্বমেব শ্ডিতা। তথাচাত্রৈব-- 
“অকারশ্চ তথোকারো মকারশ্চাক্ষরত্রয়ম । এত এব জ্য়ো মাজা সব্বরাজস- 

তামসাঃ। নিগুপা যোগিগম্যান্তা চাঙ্গমাত্রীত্র সংস্থিতা | গাদ্ধারীতি চ বিজ্ঞেয়া 

গাদ্ধারস্বরসহশ্রয়া। পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্ত মৃদ্ধি লক্ষ্যতে” ইতি । যদ্ধা 
মান্ত্রা বাক্তাব্যক্তচিচ্ছক্তিপরমপদরূপণ তত্র ব্যক্তং মহদ।দি অবাক্ত" প্রধানং 

চচ্ছক্কিঃ চৈতন্তশক্তিঃ জীবঃ পরমপদং ব্রহ্ম এনচ্চতুষ্টযান্মিক৷ । তথাচাতৈব,__ 

“ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা ছিতীযাবাক্তসংজ্ঞিভা । মাত্রা! তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্ধমাক্রা 
পরং পদমি”তি। যদ্ধা মাত্াক্গয়ো লোকাঃ ভূর্ভূবঃ ন্বঃ | যদ্বা মাত্রা গাহপত্যা- 

হবনীয়দক্ষিণাপ্রয়ন্্য় । যদ্ধা মান্ত্রা অংশ ব্রহ্ষবিফুশিবাঃ | তথাচান্রেব,“ওমিত্যে- 
তল্য়ো বেদান্্য়ো লোকাস্থযোইগ্রয়ঃ ৷ বিষুব্রমান্্রশ্চৈব খক্সামানি যক্তংষি চ। 
মাত্রাদ্ধশ্চ চতভ্রশ্চ বিজ্ঞেবাঃ পরমার্থতঃ। অকারন্থথ ভরোক উকারশ্চোচাতে 

ভুবঃ | নবাঞ্ধনো মকারশ্চ স্বলোকঃ পরিকল্পিত 1৮ 'অন্র প্ররুতেব্রন্ষত্ধং শক্তি- 

শ্ক্তিমতোরভেদবিবক্ষয়া, হথাচ শৈবাগমে,আনন্দঘনসন্দোহঃ প্রভুং প্রকৃতি" 

রূপধূক” ইতি প্রাগুক্তরীভা। চ। যছ। অকারোকারমকার] বিশ্বতৈজসপ্রজ্ঞসণজ্ঞক 

জাগ্রৎম্প্রস্থযুপ্তাপিষ্ঠাতারো রামপ্রছাম্ানিরুদ্ধাঃ । অর্দমাত্রাত্মকঃ রুঝস্তরীয়স্ত- 

চ্চতুষ্টয়াক্মিক! মুলপ্রকুতিঃ। তথাচ, শ্রীগোপালতাপন্ঠামুত্তরজ্গাগঃ-_-“একমেবা- 

দ্বিতীয়, ব্রহ্ষ মায়য়া শচ্চতুষ্টয়ম । রোহিণীভনয়ো রামো হাকারাক্ষরসন্তবঃ | 
তৈজসাম্মকঃ প্রহ্যন্থ উকারাক্ষরলন্ভবঃ | প্রীপ্রাত্মকোহনিরুদ্ধোসৌ মকারাক্ষর- 
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সম্ভবঃ | অর্ধমাত্রাত্মকঃ কে? যন্মিন্ বিশ্ব প্রতিষ্টিতম্। রুষ্ণাত্মিকা 'জগৎকল্ী 

মূলপ্রকৃতিকূপিণী”. ইতি প্রণবন্ধেন: প্রকৃতিং বদস্তীতি। অতএব ভগবতা শঙ্ব- 

রেণাপুযুক্তং-_“তুরীয়া কাপি স্ব ছরধিগমনিঃসীমমহিমা মহামায়ে বিশ্বং ভ্রময়সি- 

পরব্রহ্মমহিষীস্তি। ত্বং সা প্রসিদ্ধা সাবিত্রী গায়ত্রী হে দেবি! ত্বমেব জননী 

মাতা ।, তন্ঠাঁঃ কাধ্যত্বং নিবারয়তি-__পরেতি সর্বোতকুষ্টা আদিকারণত্বাৎ । 

ঘতথাঁচ শ্রুতিঃ__“অজামেকাং লোহিতশুক্ররুষ্কাং বহবীং প্রজা জনয়ন্তীমি”ত্যাদি । 

দেষজননীতি পাঠে দেবানাং জননী | ৫৪1 ৫৫ 

ব্রক্মা বলিলেন, _তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমিই ব্যটুকার ও অকা- 

রা স্বরবর্ণ হে অপরির্ণামি নিত্যে ! তুমি বরুণবীজ বা! প্রণব, তুমিই 

হৃ্ব দীর্ঘ প্র.ত এইরূপ প্রিবিধমাত্রারূপে অবস্থিত! । ৫4) 

তৃমিই স্বর সংযোগ বতীত অনুচ্চারণীয় অর্দমা ব্লারূপে অর্থাৎ ব্যঞ্ীন- 

বর্ণরূপে অবস্থিত | তুমিই সেই গায়ুল্রী, হে দেবি! সেই গায়ভ্রীরূপে 
ব্রিলোকজননী এবৎ পরব্রহ্মা ৷ ৫৫ । ্ 

ভাষ্যব্যাথ্যা। স্বাহা স্বধা ইত্যাদি মন্ত্র বারা কন করিলে যে অদৃষ্ট হয়, 
তৎস্বরূপাঁ বলিয়! অথবা জঙ্চ বস্তমাত্রেই অদৃষ্টবশে উৎপন্ন এবং জন্ত ও জনকে 

অন্ডেদ নির্দেশ “অন্হই জীবন” “ঘ্বৃতই আয়ুই” ইত্যাদি স্থলে প্রসিদ্ধ বলিয়া মহা- 

মায়াকে স্বাহা স্বধা বলা হইয়াছে । ইহা নৈয়ায়িকেরা বলেন। অছৈতবাদীরা 
বলেন, মহামায়া ঈশ্বর স্বরূপ এবং তিনি মায়াসাহঃযো সমগ্র জগতের উপাদান 

কারণ হন। এইজন্ভ তাহাকে স্বাহা-স্বধারূপিণী বলিয়াছেন, এবং তিনি থে 

কোন বস্ক-বূপাই হতে পারেন । মহানানাব্রহ্মবাদীরা বলেন, নিখিল জগতের 

প্রকৃতিই যখন মহামায়ার অংশ, তখন তিনি সর্বস্বরূপা, স্বাহ] স্বধা ইত্যাঁদিও সর্ব. 

বক্জরই অন্তর্গত। সা'খ্যমতে প্রতি জগতের উপাঁদীন, সেই প্রকৃতি-অধিষিত 
আত্ম? মহামায়া বলিয়। ভ্তীভাকে সর্বরূপা বলা হয়। মন্ত্র সকল দ্রব্যবিশেষ, 

সেই মন্ত্ই চৈতন্তম্বূপ তরঙ্গের প্রতাক্ষ শরীর, তাহাই অবচ্ছেদক, তাস্ত্রিক 
ও মীমাসকবিশেষের এই অত; স্তরাৎ কীাহাকে স্বাহা স্বধ]! ইত্যাদি 

বলা হয়। 

অক্ষরা-_-অবায়া, ধাঙ্থার পরিণাম অর্থাৎ বিকার নাই, নিত্য বাহার উৎ- 

পঁত্ত বিনাশ নাই,_-এই পদ্দ লইয়া! অনুবাদে হে অপরিণাঁমি নিতো! ইহা বলা 
হউমাছে। চৈতন্তাংশের অপরিপামিত্ববশতঃ স্তীহাকে অপরিণামি নিতা। বলা 
ভইদ্বাছে। গায়ত্রী ঘে ত্রদ্মময়ী, ইহা হইতে জগতের উৎপত্তি তাঁহাও বেদে: 
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বর্ণিত আছে, তদনুসারে সাবিত্রী ইত্যাদি বলা হইয়াছে। “সাবিত্রী সাবিত্রী 
দেবতাস্বরূপা এরূপ অর্থও হহতে পারে । ৫৪। ৫৫। , 

ত্বয়ৈব ধাধ্যতে বিশ্বং ত্বয়ৈতৎ স্জ্যতে জগৎ। 
ত্বয়ৈতং পাল্যতে দেবি ত্বমত্ম্যান্তে চ সর্ববদ। ॥ ৫৬ 

দেবীভাষ্যম। ধারণং পতনপ্রতিবদ্ধঃ পরম্পরঘট নপ্রতিবদ্ধো বা “এভ- 

শ্যৈব প্রশাসনে স্বর্ণা $জ্রমসে। বিধুতৌ তিষ্ঠতঃ” ইতি “এষ সেতৃর্তিধরণে স সেতু- 

বিবধৃতিরি”তি চ শ্রুতিং স্মারয়তি_ত্বয়েতি। তত্তেজোহক্জতেত্যাদিকাঃ স্ষ্টি- 

শ্রতয়। । অসি সংহরদি । “যন্যা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত নদন্” ইতি 

শ্রতেঃ । এতেনৌপান্রূপমুক্তম । "তজ্জলানিতি শীস্ত' উপাীতে”তি শ্রুতেঃ 1৫৬ 

( নাগোজী ) সর্ববৎ জগং তয়ৈব ধার্যতে । সর্ববধারণশক্িমতী 

বমেব। অগ্রে এততপবানি পসর্ববপরামর্শকানি। অসি আত্মসাৎ- 

করোধি। ভেশ্চ ব্রন্ধ লঙ্গৎ দশ্তিম ॥ ৫৬॥ 

ভত্বত্র | তইয়ব। তয় স্ব জগৎ ধার্ধাতে, এবকারেণ তশ্যা। আধারাস্তর- 

নিরপেক্ষত্রং দ্োতাত্তে | চিত এতৎ জগৎ স্জাতে উৎ- 

পশাদাতে । ত্বয়া এতৎ জগৎ পালাতে । অন্তে প্রলয়ে হ্বং এতৎ জগৎ অৎসি 
লক্ষয়ফি | সর্বদেতি কাদাটিৎ্কহ1ং বাবর্য়তি। স্পষ্টাঁদীন?ৎ শুণত্রয়কাধ্যত্ে- 

হপি গুনত্রয়স্ত হদংশত্বাৎ জরমেন করোধীতি তাৎপধ্যম্। ২ত৭নকলকর্তৃত্বেহপি 

শসক্তিং ব্যা!নভয়তি-_হে দেবি প্রকাশবূপে অবিলুপ্তচছ্ধপে । চিত্প্রক- 

নাভি প্রায়েণেতৎ ॥ ৫১ । 

সমন্ত জগৎকে তুমি ধারণ করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি 
করিতেছ, তৃমিই ইহ! পালন করিতেছ, সিসময়েই অন্তকালে তুমি ইহা 
ভোজন অর্থাৎ সংহার কর । ৫৬. 

ভাঁষাব্য'খা]। এই স্থানে ভামো শ্রুতি উদ্ধত হইয়াছে । এবং পুর্ব্বেও উদ্ধত 

আছে। তদ্বঘারী বুল? যার, এই স্ব শ্রুতির অন্থরূপ | ৭৬ । 

বিস্যফটো রা ্বং স্থিতিরূপা চ পালনে । 
তথ! সংহৃতিরূপান্তে জগতোইম্য জশন্য়ে ।॥ €৭ 

দেবীভাষাম্। ম্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি সামান্তশ্রুতে: ক্রিয়ান্বরূপ- 

ত্বম।হ--বিস্্ট।বিতি, বিশেষশ্রতিস্ত _সোহবেদহং বাস্স্টিরম্মীতি। নৈয়ায়িকাস্ত 

স্টিকূপ ইত্যাদেঃ ফলোন্ুখরজো বূপেত্যাদ্যর৫থমাহুঃ। জগন্ময়ে জগতো বিকার- 
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রূপে প্রতিলোমপরিণামে । তেন নাশাবস্থা এগত এব নতু জগতো নির্যয়প্রধ্যংস 
ইতি স্থচনায় জগন্ময় ইতি অস্তে ইতাস্ত বিশেষণম্। অস্ত জগতঃ সংহৃতিরূপা । 
এবং পূর্ববব্র বোধ্যম। যে তু প্রধবংসন্ত পরিণামরূপতাৎ ন মন্তান্তে তন্মতে জগ- 

ন্নয়ে ইতি সন্বোধনং জগদ্ধপ ইতি তদর্থ:, ভীবভাব আধ্বঃ। অন্তে তু জগতো 
ময়ে! জ্ঞানং যস্যা ইতি বিগ্রহাদ্ভূবনজ্ঞে ইত্যর্থমাঃ । কেচিত্ত, জগন্ময়ীত্যেব 
পঠন্তি। ৫৭। 

( নাগোজী ) তয়ৈতৎ পালাতে, স্য্টাদিক্রিয়ার শপি ভ্রমেবেতাাহ _ 

বিস্যপ্টাবিতি। সপ্তমান্তানি তৎকাললাক্ষণিকাঁনি । তথেতি জগদ্রপে 
ইত্যর9্থকম । জগন্ময়ে ইতাত্র ছান্দসত্বাধ ডীবভাবঃ ॥ ৫৭ 

তত্বপ্র। শর্ট ত্বাদিরপমুক্ক! স্যজ্ত্বাদিরূপতাং তৎক্রিশ্মীরূপতাঞ্চ £্েষেণাহ 
_বিস্ত । বিস্থাষ্টৌ বিবিধস্ষ্ট্যবসরে ত্বং স্্টিবপা, স্যজ্াযতেহসৌ স্টিঃ কাধ্যং, 
কন্মণি কিঃ; পক্ষে হষ্টির্নির্্ীণং ভাবে ক্তিঃ, তৎস্বরূপা। এবমুত্তরবাক্যছয়ে- 
হপি। স্থীয়তেহ্বস্থাপাতে পালাতে যৎ অন্তর্ভাবিণাত' কন্মপক্ষে । পক্ষে 

ভাবে ভিত । অবস্থান পালন”, পালনে পালনাবসরে পালনরূপা চেত্যর্থঃ | 

সংহ্বি়তেহসৌ সংহৃতিঃ, পক্ষে সংহরণং সংস্কতিঃ, সংহাধ্যরূপা চেত্যর্থঃ। অন্তে 

প্রলয়ে। এতেন কর্তৃকর্খ্ীধি করণন্ধপতা প্রতিপাদিতা । নিরপেক্ষকর্তত্বাৎ করণা- 

কাজা নাস্তোব। সম্প্রদানাপাদানসহ্দ্ধতামাহ-_হে জগন্ময়ে জগত্ম্বরূপে ! 

তম্মাৎ যট্মৈ যদর্থং যতঃ সকাশাৎ যন্তয সঙ্গন্ধে বা ভবতি তৎ সর্ব হবমেব। যা 

করণন্যাঁপি সংগ্রহোহত্র কাধ্যঃ | ভম্মাৎ সন্রক্ারকক্রিয়।ম্ম়ী ত্বমিতার্থঃ। আর্ষ 

আৎ। যদ্বা জগণপ্তি ময়তে বাপ্পোতি ইাঁঠ ময় গতে পচাদিত্বাৎ 2 ॥6৭ 1 

স্ষ্টিকালে এ জগতের তুমি স্ুষ্টিম্বরূপা, পালন সময়ে তুমি স্থিতিরূপা 

এবং জগতের পরিণাঁম অন্য সময় উপস্থিত হইলে তুমিই সংহার- 

স্বরূপা | ৫৭। 

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাম্মতিঃ। 
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥ ৮ 

দেবীভাষ্যম্॥ ভবতী মহামায়া । তৎ্প্রকটনায় বিকুদ্ধধন্মরবত্তাৎ দর্শয়তি,, 

মহাঁবিদ্যেতি। মহাবিদ্যা পরম্জ্ঞানরূপা, মহামোহ। পরমাজ্ঞানরূপী চ, মহা 

ম্ধোব্প। মহতী তত্বার্থবিচারোপযৌগিণী ধারণাবতী ধীঃ, স্মধ্যতে অনয়েতি 

স্থৃতিংশুমহতী অস্মৃতিঃ 'তত্বধারণাপ্রতিবন্ধবাহুল্যবত্তী ধীশ্চ ভবতী মতাস্তরে. বু 
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ত্রীহিঃ; মহতী দেবশক্রির্নহত্যন্থরশক্তিশ্চ, যোগ্যতাবশাদ্যবহিতেনাপ্যন্বয়ঃ | 

দেবশক্তিঃ সাত্বিকশ্রদ্ধাদ্িরপ?, আঁম্ুরী শক্তিস্তছিজাতীয়৷ চেতি। এতন্নস্ত্রেণ 

শ্বোতমিন্র-বিরোচনরৃত্তাস্তং (ছান্দোগ্য ৮ম অঃ ৭.৮ খণ্ড) ম্মীরয়তি | মহাঁমায়ৈব 

ইন্দপক্ষে দৈবীশক্তিঃ সৈব মহামেপয়া তব্বধারণোপযোগিন্তা মহাবিদ্যাং ভাবয়া- 

মাস, বিরোচনপক্ষে তু সৈব শারীরভোগবহুলা আসুরী শক্তি তত্বধারণাঁবিরো- 

ধিস্া দেহাস্মন্থাত্যা আস্মতব্বজিজ্ঞাসাহেতু-প্রজাঁপতিবাক্যবিস্মৃত্যা বা দেহাত্মন্ঞান- 
লক্ষণং মহাঁমোহৎ ভাবয়ামীসেতি । মহামায়ায়া এবং বিকুদ্ধবন্ধবত্বং প্রস্থান- 

ভেদভিন্নোপপন্তিভিঃ প্রাগুক্রন্তায়েন সমর্থনীয়মেবমন্াত্র ॥ ৫৮ 

( নাগোজী ) মহাবিদা মহাবাক্যলক্ষণ' | মহামায়া সচ্চিদানন্দে 

আত্মশি সংসারিত্বরূপানর্থাবভাসহেতৃমুলবিদাা। । মহামেধা ভগবতঃ 

সর্ববজ্ঞহ্শক্তিঃ । মহাস্মৃতিঃ বিধেঃ স্যন্ান্বকুলাতীতকক্পগতসকলবস্তুস্মৃতি- 

রূপা বে্দেরপা চ। ম্হমোহেতি সংসারস্ত মুলকারণরাগরপমোহ- 

স্বরূপা। মহাদবী সকলদেবশত্তি রূপা: মহ্ধস্থরী হিরণ্যাক্ষা্দিশ তি 

রূপা 1 ৫৮ ॥ 

তত্বপ্র। মহী। তব মহাবিদ্যা তত্বমসীতি মহাবাকালক্ষণী, যদ্বী বিদ্যা 
উক্তলক্ষণী , তখা5, “বিদ্যান্মনি ভিদাবাঁধ” ইতি । ক্ষণিকপক্ষং ব্যাবর্তয়তি__ 

মহত্টা মুক্তিপধাবসানা সা চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া সর্বমোহিণী, তহুক্তং-_ 
“যথা হরিজগছ্যাগীত্যাদি। মৃহামে+ সকলার্থাবধারণলক্ষণী বুদ্ধিঃ, আৃতিধর্- 

শীক্ুং : মহাকস্বৃতিবেদবিদ7, যদ্ধা স্মৃতিঃ সংস্কীরজন্তজ্ঞানবিশ্ষেঃ, তন্যা মহত্বম্ 
অবিলুপ্তত্বম তথাচো ক", "স্মৃতিঃ সংস্কারমাত্রজেতি | যদ্বী মহান্ মেধ গবাদ্যা- 
লষ্ভন" যন্তাৎ সা মহামেধী যজ্্বিদা] ইভাথত | “দীক্ষিতোহগ্রিঙ্টোষীয়পশুমাঁলভে- 

তেত্যা”ছ্যৎপত্তিৰিতি (?) শ্রতিরুপনিষদ্রপা, আক্মী বা অবে দ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যে। 

মন্তবো নিদিনা[সিতবাঃ” ইত্যাদিরপা বা। এতেন প্ররত্তিনিরৃতিকশ্মবোধক- 
বিদ্যারূপেতি ভাব | মভামোহা মহান মোহো যস্তাঁঃ তদ্েতৃরিত্যর্থঃ। যছা 

মহাঁমৌহে। ভোগেচ্ছ", তথ।চ বৈজ্ঞবে,“মহামোহস্ক বিজ্েয়ো গ্রামাভোগস্ুখৈ- 

ষণা” ইতি! স্্রীত্রং বিশেষানিক্গা শ্রণণাৎ । ভবতী ত্বং পূজ্যেতি বাঁ । মহাদেবী 
মতাঁদেবশক্তিঃ, যদ্বা ই্সাদিদেবাঁনীং শক্তিত, যা অতিশ্রকাশবূপা । মহানুরী 
অসুরশক্তিরপি রাজসী শক্তিরিত্যর্থ; ॥ ৫৮ ॥ 

তুমি মহাবিদ্যা অর্থাৎ মহাজ্ঞানস্বরূপা বা! মহাজ্ঞানদ।য়িনী, অথচ 

তুমিই মহামোহা! মহামোহরূপিলী মহামোহদায়িনী ; তুমি মহতী মেধ) 



১৩৬ শ্রী্রীচ্ধী 

অথচ মহতী অস্থতি অর্থাৎ অমেধা, তুমিই মহতী দেবণস্তি এনৎ মহভাঁ 
অস্থরশত্তি ( অ হএব ) তুমি (প্রকৃতই ) মহাম য়া। :৮। 

“ভাষ্যব্যাধ্যা। তুমি যে মহামায়া, তাহা আমরা তোমার বিচিত্রভাব তখি- 

যাই বুঝিতেছি__সেই বিচিত্র ভাব-_-পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের একত্র সমাবেশ + ভুমি 
স্বয়ং পরমতত্বজ্ঞান এবং পরম মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ মোহ, পক্ষান্তরে তুমিই পরম 

তত্বজ্ঞান-দায়িনী এবং মহামোহবিধায়িনী। তুমিই মহতী মেপা এবং মহতী- 

বিস্বাতি, তত্বউপদেশ-জনিত সংস্কারপ্রভাবে যে তত্ব স্মরণ ভয়__তাহার মূল তুমি 
এবং তত্ব বিষয়ে সংস্কার না হওয়াতে তদ্িষয়ে বিস্মৃতি এবং বিপরীত স্ত্বৃতি অর্থাৎ 

অশ্রদ্ধা প্রভৃতি আস্মরভাব যে হয়__তাহারও মূলে তুমি, এই জন্থাই তুমিই মহতী 
অস্ুরশক্তি ও মহতী দেবশক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্েবভাব-উভয়ই তুমি। এই 
মঙ্ত্রে ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ইন্দ্র ও বিরোচনের উপাখ্যান আছে, তাহার 

আভাস পাওয়া যায়। উপাখাান যথা . প্রজাপতি বাঁললেন, অবিনাশী পিপী- 

সাদি বজ্জিত আত্মাকে জানিতত হয় । অসুররাজ বিরোচন এবং দেবরাজ ইজ্জ 

ইহা শুনিয়। উভয়েই অবিনাশী আত্মতত্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভার্থ প্রজাপতির নিকট 

উপস্থিত হইলেন প্রজাপতি তাহাদের প্রীশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য গুঢভাবে 

অক্ষি পুরুধ ও জল-ছায়৷ পুরুষকে আয বলিয়ী উপদেশ দিলেন, চক্ষু তারকাতে 

যে দৃশ্য পুরুষের প্রতিবিহ্গপাত হয়, তাহাঁও অক্ষিপুরুষ হইতে পারে এব চক্ষুঃ 

ইঞ্জিয়ের সআভ্যস্তরে থাকিয়া যিনি ইন্িয়শক্তি প্রদীন করিতেছেন- তিনিও অক্ষি- 

পুরুষ হইতে পারেন-_ ইন্দবিরোচন শেষোক্ত মশ্কিপুরুষ বুঝলেন না, প্রথমোক্তই 

বুঝিলেন। প্রতিবিষ্বন্বরূপ পুরুষই আম্মা ইছা বুঝয়ী দেই জ্ঞান দুঢ় করিবার 
জন্ভ জল-প্রতিবিদ্বের কথ।ও জিজ্ঞাসা করিলেন, বলিলেন,- জলে বা আদশে 

যাহা দেখা যায়, তাহা কি?- প্রজাপতি বলিলেন, এ আাম্মা 5; ক দেখ 

জলপূর্ণ শরাঁব, উহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ--বল কি দেখিতেছ? 

ইন্দ-নিরোচন বলিলেন, স্ব স্ব মুর্তি দেখিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, উত্তম 
বস্ত্র ও অলঙ্পার পরিপান করিয়া এ জলের ভিতর দেখ। ইন্দ-বিরো5ন 

দেখিলেন ও প্রজাপতির আদেশে বলিলেন, আমরা যেমন বসন ভূষণ 

পরিধান করিয়া আছি--ভিতরেও এরূপ বসন-ভূষণ ভূষিত মূর্তি। প্রজাপতি 

বলিলেন “এ আম্মা” । গুজাপতির অভিপ্রীয় এই,_-“& সকল বসন বসন ভূষণ 
যেমন আগন্তক-_পূর্বে ছিল না, তোমরা পরিধান করিয়৷ বসন-ভূষণের ছায়া 
অর্থাৎ প্রতিবিশ্ব দেখিলে, সেইরূপ দেহও আগন্তক, উহ্থার প্রভিবিদ্ড আগন্তক; 



হথমোহধ্যয়িঃ | ১৩। 

বসন ভূষণ যেমন দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে, দেহ সেইরূপ ধাহাকে আশ্রয় করিয়া 

আছে, তিনিই আত্মা ” এগুঢ ভাব ত ইন্্র-বিরোচন বুঝিলেন না; সাহারা 
উপদেশ লাভে কতার্থন্মন্য হইয়া চলিয়া গেলেন। বিরোচন, এঁ সমস্ত উপদেশ 

হইতে সার সংগ্রহ করিলেন, শরীরই আত্মা, শরীর-সেবাই আত্মসেবা | সেই মত 

প্রচার করিলেন, অস্থ্রমপ্যে সেই মত সমাদৃত হইল--অশ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত 

বিষয়ে অবিশ্বাস এবং তম্মলক অসংকন্মের অনুষ্ঠান ও সৎকশ্মের অভাব অস্ুর- 

সমাজে বদ্ধমূল হইল, মৃত দেহকে উত্তম পুষ্পমাল্য ও বসন ভূষণে সঙ্জিত করিয়া 
সৎকার করিতে পারিলে সগাতি হইবে মনে করিল । এই যে ভাব, ইহা আন্ুর- 

ভাব--এই ভাবই “মহানুরী? শক্তি। ইহাতে বিশ্ম্তির পরিচয় সম্পূর্ণ; থে 

বিরোচন অবিনাঁশী আম্মতত্ব জানিবার জন্য প্রজাপিসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন 

_ তিনি প্রতিবিছের মূলত দেহকে আস্মা বলিবা বুঝিলেন, কিন্তু এই দেহ যে 

অব্বনাশী নহে-ইউহা যে নশ্বর-_-এ ভাব ক্তাভার মনে আছিল না অথবা কিরূপ 

আন্মতত্ব তিনি জানিতে প্রভু, ভাহ। মনে আদিল লা» এ ৬ যে বিশ্মৃতি- ইহাই 

ইক্দ একটু পরে 
পুনরায় ফিরব আসিলেন, তিনি ভাবিলেন এ উপদেশ ত শ্রহণ করিতে পারি 

নাই প্রতিবিদ্গ বিশ্বেরই অন্ত বন্রী, বিদ্গনাণ্রে সঙ্গে লঙ্গে প্রতিবিশ্থ নাশ হয়, 

মতাঙ্থৃতি। ইহার ফল বা মুল মহামোহ, ভাই 'মহামোহ। পর 

আঁতবা ইহা] ত অবিনাশী আজ্মতন্ব হইল ন'| তাই ফিরি আসলেন, ক্রমে 
আন্মতকের উপদেশ পাইলেন | এই যে ভাব, ইহ? দেবভাব--মলে শ্্ধী অর্থাৎ 

নিশ্বাস, গুরু প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা কইতে ইন্দ “বরোচনের ক্তায় সার 

সংগভ ন' করিয়া ক্তাহার কথাগুলিকেই অমলা পন বুঝিস সীপিয়া রাখিয়াছিলেন, 

তাহার পুনঃপুনঃ আলোচনায় বুঝিলেন-মবিনাশী অনস্মাতত্ব জানিতে হয়, ইহাই 
গুরুর প্রথম উপদেশ _তাহ ত জানিতে পারিলাম নং। গুরুবাঁকো ও শান্- 
বাকো বিশ্বাসই শরদ্ধ! _সেষ্ট শ্রদ্ধী হইতেই সৎকার্ধোর অনুষ্ঠান ও অসৎকন্্ম হইতে 

নিরত্তি হম । এই আদ্ধাই_মহাঁদেবী। তীহার ফলে মহামেধা। তন্ন তন্ন 
করিয়া উপদেশ বাক্ার্থ স্মরণ উহার ফল। তাহার ফল্ল,-“মহাবিদ্যা” তত্বজ্ঞান, 
ইন্দ প্রঙ্গাপতির নিকট হ্গীয সন্দেহ বাক করিলে ভিনি ক্রমে ক্রমে তাহাকে 

উপযুক্ত অধিকারী করিযা নিগুঢ় আত্মতত্বের উপদেশ প্রদান করিলেন- তাহাই 

মহাবিদ্যা। ছুই বিভিন্ন ভাব এক তোমাতেই যে কিরূপে থাকে মা। আঙি 

অজ্ঞান, তাহ! বুঝিতে না পারিয়া ইহ এন্দুজালিক বাঁপার বোদ করি__এই জঙ্ীই 

শা।। তোমাকে মহামায়া বলিতেছি | ৪৮ | 



১৩৮ শীশ্রীচণ্তী ৷ 

প্রকৃতিস্তং চ.হি) সর্ধ্বস্ত গুণত্রয়বিভাবিনী। 
কালরাত্রিরমহারাতির্মেহরািশ্চ দারুণা ॥॥ ৬৯ 

দেবীভাষাম। €কবরোতি হয়া ইতি গরুতিরদৃষ্টসমষ্টিঃ, গুণত্রয়েণ সত্বাদি- 
নান্রাবাস্তরাদৃষ্টসমুহেন, ভাঁবযিতুৎ জফিতৃত, গুপত্রয়ং ক্রিয়মীণরূপাদৃষ্টং বিশেষেণ 

ভাবয়িতুৎ শীলমস্বা ইতি বা, ইতি নৈয়াফ়িবাদয়ঃ। সত্রজস্তমসাং সাম্যাবস্থ। 

প্রকৃতিরিতি কাঁপিলাদয়ঃ, “অভামেকাঁম/তিপাচি শ্রাতিঃ | মাঞ্জেতি বেদাভিতত। 

এবমন্ঠত্র “শুক্লা্টমী চাশ্বিনস্ত নবরাত্েস্ত তস্য বৈ। মভারাত্রিশ্মহেশানি কাল- 

রাত্রিং শৃখু প্রিয়ে ॥ দীপোৎফবচতুদ্দিস্টামঘারা যৌগ এব চ। কালরাত্রির্সহেশীনি 

কালীতারাপ্রিরন্বরী ॥ জন্মউট্ী মেশানি গোহরাতিঃ প্রবীর্তিতা । তৃতীয়া মাধবে 

শুর কুলবারক্ষসংযুতা । দাঁরুণা ব্ীর্ভতা দেোঁব সর্বসছিবরী পরী ॥ বুল- 

বাঁরো মঙ্গলাদিঃ, কুলক্ষহ ভরণীরো'হণ্যাঃদ । এভৎকাঁলাবশ্ষেরপা। এতদধি- 

ঠাতৃদেবতারপত্ব* বেতি তন্ত্ররহস্তম। মতাত্বরে বাকাথন্ঘ শুণত্রঘ্নবিভীবিনীতি 

পূর্ববমুক্তং, তান্ গুণানাহ *রািনিদাদিিি বলবা সত্ব ক।লন্থা হতে) 

রাত্রিরিব মোহদাঁয়িনীতি রাত্রিঃ ফুত্ুভদনব,ছিণ।ত ফজতিতি অতস্থা ভতৃভীন- 
রূপতয়! মুত্যুভয়নিবারণৎ ঈ | যোগ্যতাবশাৎ বাবহিতয়া দারুণয়ী মহা 

রাত্রিঃ সম্বপ্যতে, দারুণী ছুঃখদায়িনী দীঘরা ভু; বিল রজোগুণঃ ছুঃখবভলত্ব-গুণ- 

যোগাৎ মোহরূপা রাত্রিনিদ্র/লম্বনত্বাৎ তমোগুন ইতি ভদর্থয । এহেন মন্ত্রেশ 

শ্রৌতং ন্বাত্রিস্থক্তং স্মারিত ভবতি | ৫৯ 

( নাগেজী) সন্বরজন্তমোগ্ুণত্রয়ে বিভানত্তে যা সর্ববস্য জড়বগস্ 

প্রকৃতি; মূলং প্রধানতত্্বাখাং সাঁ ত্বদেব। এতেন পরমাণাখীনাং মূল- 

কারণত্রনিরাসঃ | কাঁলরাত্রিত্িতি ব্রঙ্গালয়েপিলক্ষিতা । মহারাত্রিঃ 

প্রলয়রাত্রিঃ' মোহরাক্রি মমতাব্্মোহগর্তপাতিশী। মহামায়াখা। 

সংস্যতি?ত্রাঁ। উক্তঞ্চ 'দংট্রু।করা লকালাগ্রিরুদ্রকপ্লাতিদারণা । মোহ- 

রাত্রিমোহতনুর্জগৎ শুতে জগতৎকরী” ইতি । দারুণত্বং চাস্তাও ব্ক্ষা- 
জ্কানাতিরি ল্গানিবর্ভাত্বেন মোহরাত্রিরিশা চ। অন্তান্তনুশ্থমোদ্ধার। শিশ।- 

দিবসনাশিশী'তি হরিবংশোজ্ে) ॥ ১৯॥ 

তত্বপ্র । প্ররু। ত্বং সর্ধস্ত প্রকৃতিঃ কারণ” ত কুত ইত্যাহ__ গুণত্রয়- 
তি । গুণক্রয়ং সত্বরজন্তমাংসি বিভাবয়িতৃ শীলং যন্যাঃ। তথা 

ভাগবত _, সত্ব র জন্ত্রম ইতি গুণা; প্ররুতিসন্তবা ইতি । ত্বং কালরাত্রিঃ কালো 



প্রথমোঙ্ধ্যায়ঃ | ১৩৯৯ 

মরণং স এব রান্রিঃ মরণলক্ষণ! রাজ্রিরিতি বা, ঘদ্বা কালম্য রাত্িঃ বিরাম ইতি. 
যাবৎ । তদুক্তং শ্রীভগবতা৷ একাদশৈ,_-“কালো মায়ামমে জীবে জীব আস্মনি 

ম্য্যজে” ইতি । কপিলেনাপি কালন্ প্রাকৃতত্বং পৌরুষত্বং চোক্তম্;) অতএব 
বিরামোহপ্যস্তি__-তছুক্তং “যঃ কালঃ পঞ্চবিংশক” ইতি “প্রভবং পৌরুষং প্রীহুঃ 

কালমেকে বিপশ্চিত” ইতি চ। যদ্বা কালরাজিক্র্ধণৌ মরণলক্ষণা রাতিঃ । তথা- 

চাঁত্রিব,_-“উৎপনেত্র্গণো যাব্দায়ুষে। ছিপরাপ্ধকম্। তাবদ্দিনং পরেশন্য তৎসমঃ 

সময়ো নিশেশিতি। মহারাত্বিব্রগণো রাত্তিঃ। মোহ উক্তলক্ষণঃ স এব রাজি- 

বুদ্ধেধোহকত্বাৎ মানুনী রাত্রি, নিদ্রাবূপা বাঁ। দারুণা ভয়জনিকা অনাতি- 

ক্রমণীয়া বা॥ ৫৯ । 

তুমি গুণত্রয় তারতম্য বিবিধ? সমষ্টি প্রসবিনী, সর্বব জগতের মূল 

প্রকৃতি, তুমি কালরাদি, তুমি মহা'রাত্রি, তুমি মোহরাত্রি এবং তুমিই 
দারুণ! | ৫৯ । 

ভাষ্যব্যাথা | গুণত্রয়__ সন্ত, রজঃ১ ভমঠ হ্ায়মতে ইহা অদুষ্টবিশ্েষ, সাঙ্যয- 

মতে অন্য প্রকার গু৭, ইহাই বৈচিভ্রো ক্টিবৈচিত্রা হয়, সব্ধপ্রকার হদৃষ্ট-সমষ্টিই 
প্রকৃতি -ইহা হ্থারম্ত, সমানাঁবস্থাপন্ন গুণতভ্রই শ্ররৃতি ইহা সাঙ্খমত- অন্তান্ত 

মত এতছুভরেরই অন্তর্গত-__এই প্ররুতি মহামায়া হইতে পৃথক নহে। গুণত্রয় 

শব্দে সহ রজ; এবং হম তাহা এই শ্রেকেই কথিত হইমাছে ;। কালরাতি সত্ব, 

দারুণা নহারাতি রক্ত; এবং মোহরাঁজআ তম, সত্বগুণের উৎ্কর্ষে কাল অর্থাৎ মুত্যু 

নিদ্দিত হইয়া থাকেন বলিয়া মৃভাভয় থাকে নী বলিঘনা কালরাজ্র শবের অর্থ 

সন্তগুন, শোকাদ দারুণী ফ্ীর্ঘরজনী যেজপ ছুঃখস্বরূপা- রজঃও সেইরূপ ছুঃখাজ্মক, 

এইজন্য দারুণা মহরত রজোগুন, মোহম্বদূপ বঁলয়া তমোগুণই মোহরাত্র। 

সন্ত প্রভৃতি প্রতোক গুণও মহামায়ার স্বরূপ হইতে তিন্ন নহে। অর্থীস্তর এই যে, 

তন্নশাস্্রমতে কার্থিক মাসের ভূতচত্দ্দশীতে অমাবন্তা যোগ "হইলে, রাত্রিকে 

কালরাত্রি বলা যায়। মহাষ্টমী মহারাত্রি, জন্মাষ্টমী মোহ্রাত্রি এবং মঙ্গলবার ও 
ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্রযোগে বৈশাখী শুক্লুতৃতীয়ার নাম দারুণা । মহামায়া 

সকল পুণ্য কাল বা পুণ্যকালের অপিষ্ঠাত্রী দেবতা | ৫৯। 

বং ্রীস্তমীশ্বরী তব হীস্তুং বুদ্ধিবোধলক্ষণ!। 

লজ্জা পুষ্টস্তথা তুষটস্তং শান্তি ক্ষান্তিরেব চ ॥ ৬ 
দেবীভাষাম। শ্রোতং শ্রীক্তং ন্মরক্নাহ ত্বং, শ্রীরিতি। হ্রীরিতি স্তীবৃত্তি- 



১৪০ শ্রীন্্ীচণ্তী। 

আজ্জা, বৃদ্ধিঃ সরম্বভী। শ্রীবীজ লঙ্জীবীজ-দুর্গাবীজ-সরম্বতীবীজরূপা, ইত্যাগম- 

বিদঃ। বোধলক্ষণ বৃদ্ধি: আানম্বরূপা বৃদ্ধিত্্ং নতু সাংখ্যাদিসশ্মতা, তন্তা অন- 

স্থুপগমাৎ, বুদ্ধির্নন ইতি বা ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ । বোধো লক্ষণম্ ইতরভেদক- 

সাধকং যস্তা ইত্যর্থাৎ বুদ্ধিরস্তঃকরণমিতি সাংখ্যাদয়ঃ। লজ্জা পৌক্ষী, পুষ্িঃ 
উপায়রূপণ সা চ শরীরাদিরৃত্তিঃ, লজ্জাদয়শ্চ আল্মরভয়ো বা বুদ্িবত্তয়ো বা ইতি 

প্রস্থানভেদাৎ । ৬ 

( নাগোজী ) শ্রী; সম্পৎ লক্ষ্মীবীজন্চ | ঈশ্বরী এ্রশর্ধ্যশক্তিঃ কাম- 
রাজবীজঞ্চ । হীঃ ভুবনেশীবীজঞ্চ । উভয়ত্রাপান্ুনাসিক-লোপশ্ছান্দ সঃ | 

বোধো নিণয়তুকজ্ঞানলক্ষণৎ স্বরূপং যন্তাস্তাদ্বশী বুদ্ধিরম্থঃকরণৎ ত্বমে- 

বেত্যর্থঃ লজ্জেতি অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষঃ। পুষ্টির শচঘ্ুঃ | তৃষ্টিরধিগতার্থা- 
দশ্যাত্র তৃচ্ছত্ববুদ্ধিঃ । শাস্তি; বিষয়েভা ইন্দ্রিয়োপনম£ | ক্ষাতিঃ সত্যাং 

শল্তে পরাপরাধ সহিষুঃত। | এবকারস্ম্তনঙ্রৎ যোজ 2 ॥ ৬০ ॥ 

তব্বপ্র। ত্বমিতি। তব ভ্রীঃ সম্পৎ বিকুঃবল্লভা ব।। ত্বদীশ্বরী ঈশ্বরল্ঞা যহা- 
দেবস্থ শক্তি: পার্বতীত্যর্থঃ। যদ্ধা ঈশ্বরী সন্নিযন্ী। তং হ্রীঃ আ বন্মজু গুগল 
তদধিষ্টাত্রী বাঁ। তত বুদ্ধিরস্তঃকরণবিশেষঃ োপো বাবসায়স্তদান্িক নিশ্চয়াঝি- 

কেতি যাবৎ । তছৃক্তং কপিলেন,_“সংএষেহথ বিপর্যাাসে নিশ্মঃ স্মৃতিরেব চ। 

স্বাপ ইতুাচ্যাতে বুদ্দের্লক্ষনং রন্তিতঃ পৃথগি তি । অনন্ুনাসিক ইতি বক্তবামিতি 

সাহ্ছনীসিকত্তে এতানি বীজাঁনি ভবন্তি বুদ্দির্বাগৃভবম। লঙ্জা জুগুপ্নিত-করণে 

পরজ্ঞানশঙ্গয়৷ ছুঃখম্ ইতি ভেদঃ। পুষ্টরুপদয়ঃ ৷ তুষ্ির্ধাদচ্ছিকলাভে সন্তোরঃ | 
শান্তিবিষয়স্বখাজুসন্ধীনরাহিত্যম | ক্ষান্থিরপকারিণাণপকারেক্ছ" এতা মাতৃ- 

ভেদা অপি । ৬ৎ | 

তুমি লক্ষ্মী, তৃমি ঈশ্বরী, তৃমি ( রমণী-নলভা ) লজ্জা, তৃমি ভ্ীন- 

লক্ষণ! বুদ্ধি, তুমি ( কুক্ম্ব-নিবারিণী পৌরুষী ) লজ্জা, তুমি পুষ্টি, তুষ্ট 

শাস্তি এ ক্ষাত্তি | ৬০। 

ভাষ্যব্যাধা। শ্রীন্ক্ত স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, তুমিই শ্রী তুমি ঈশ্বরী 

ইত্যাদি । এই শে্লোকে শ্রীবীজ প্রভৃতি কতিপয় মন্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হইগাছে, 
তত্তজ্গগণ এইরূপ বলিয়া থাঁকেন। বুদ্ধি জ্ঞান ইহা নৈয়ায়িকাদির মত, বুদ্ধি 
মহত ইহা সাংখাদির মত । ৬০ | 



প্রথমোছ্ধ্যায়ঃ | ১৪১ 

খড়িগানী শলিনী- ঘোর! গদিনী চক্রিণী তথা। 
শঙ্খিনী চাপিনী বাণতুশুণ্তীপরিঘায়ুধা ॥ ৬১ 
সৌম্যাসৌম্যতরাশেষসৌম্যেত্যন্ত তিস্ন্দরী। 
পরাপরাণাং পরম। ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥ ৬২ 

দেবীভাষাম্। থঙ্গাহ্যপলক্ষিতদশপ্রহরণধারিণী দশভুজা ূর্তিরপ্রার্কতা, 

প্রমাস্মাবচ্ছেদিকা চ ভবতীত্যাহ__খঙ্গিনীতি। . ঘোরেত্যুত্তরান্বয়ি। ঘোর! 

সৌম্যা ; অসৌম্যতরা অশেষসৌম্যেভ্যোহতিস্বন্দরী, তুকারো বিরোধদ্যোতনায়। 
পরাণাম্ অপরাণাঞ্চ মহতাম্ অমহতাঞ্চ জমেব "পরমা । “অণোরণীয়ান মহতো 

মহীন্রানি”ভি শ্রুতেঃ | যতস্্মেব পরমেশ্বরী, নাতো বিরোধ ইতি ভাবঃ। ৬১1৬২ 

( নাগোজী ) ঘোরা একহস্তম্থশিরম! ভয়্করী । শঙ্বিনীতি। বাণো 
তৃশুণ্ডী পরিঘশ্চায়ুধাশি যন্তাঃ : সা। অনেনাম্যাঃ কালা দশভূজা তব. 

সুচিতম্। তহৃজ্রং বৈ৫তিকরহন্যে--যোগনিজ্রা হরেরুত্? মহাকালী 

তমোগুণা | মধুকৈটভনাশীর্ঘং যাং তুষ্টাবান্জাসনঃ | দশবন্তর1 দশ- 

ভুজা দশপাদাগ্তনপ্রভা । বিশালয়। রাজমানা! ত্রিংশল্লোচনমালয়া । 

নর, রদ্দশনদপ্রা সা ভীমরূপাপি ভূমিপ' রূপসৌভাগাকাস্তীনাৎ সা 
প্রতি মহাশ্রিয়াম।  খঙ্জাবাণগদাশুলশঙ্চক্রভূশুপ্ডিভৃৎ । পরিখং 

কাম্মুকৎ শীর্ষং নিশ্চেশতদ্রধিরং দধৌ । এষা স। বৈষ্বী মায়া মহাকালী 

ছুরতয়া। আরাঁধিতা বশীকর্ষণৎ পজাকতুশ্চরাচরম্” ইতি ' উডডীয়ো- 
উড়ীয় চ প্রাপা নদস্তী দশকর্তিক! । ক্রমতে যা নতাজী বা সা ভুত্তপ্তী 

নিগদাতে ॥ পরিঘেো লোহবদ্ধলগুড়ঃ ॥ ৬১ ॥ 

( নাগোজী ) সৌম্যা অক্ররা ভক্তেযু। অসৌম্যতরা দৈত্যেযু। 
অশেষসৌমোভ্যঃ সকলন্ুন্দরেভাস্ত অতিস্রন্দরীতার্থ;ঃ । পরেতি। ইদমুপ- 
লক্ষণমূ ' পশ্যন্তটী মধাম। বৈখরীণাৎ পর। বীজরূপা' 5 পরাণাষ 

উত্কুষ্টানাৎ পরম! প্রধানৎ তমেব। যততস্তৎ পরমেশ্বরী ॥ ৬২ ॥ 

তন্ত্প্র। খঙ্জিনী। ত্বমিত্যন্তানুষঙ্গঃ | ত্বং খঙ্গিনী খঙ্তাযুক্ত তচ্ছক্তিরিতি 

বা। এবং শৃলিন্যাদিযু। অতএব ঘোরা ভয়ন্করী। বাণভূশুগ্তীপরিঘাষুধী এতে 

আম্বধানি যস্াঃ তন্তক্তিরিতি বা। তত্র বাণাঃ শরাঃ। তৃশ্রপ্তী লৌহলুগুভ- 
বিশেষত যথা/“শতস্্রী চ চতুস্তাী লৌহরণ্টকসঞ্চিতা। - তুশুণ্ী সর্ববতো- 



১৪২ শ্রীশ্রীচ্রী। 

লৌহকণ্টকাঙ্গুক্রমোক্নতা ॥৮” ইতি শ্রীধরস্বামিধূতম্ । ভূবি শগুতে পাতয্তীতি 

ভূৃশুগ্ডী, শডি রুজায়াং তালব্যাদিঃ, পচীদিত্বাৎ ৬:, নদাদিং, শেষো রৃদ্ধার্দিতি 

ধাতোরকারম্য উকারঃ, পূর্ববপদে হৃস্ব: ৷ পরিঘঃ লৌহলগুভঃ | সৌম্য] । ত্বং সৌমা। 

অনহলাদিকা মনুষ্যাদিশোভা, সৌম্যতর! অত্যাহলাদিকা চক্দরপস্মাদিশোভা, 
অশেষসৌমোভ্যঃ আহলাদকবস্ভভযঃ অতিসুন্দরী অত্যাহলাদিকা, পরমানন্দ- 

ময়ীত্বাৎ বচনাগোচরেতি যাবৎ । তছুক্তং ভগবতা শঙ্করেণ,__“ত্বদ্দীয়ং 

সৌন্দধ্যং তুহিনগিরিকন্টে তুলয়িতুৎ, কবীন্দ্রাঃ কল্পস্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রাভৃতয়ঃ ॥ 
ইতি, কথমপি নৈবেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতি চ,_“নৈব তাদক কচিদ্রপম্” ইতি। 

সৌমা ধহিকনুখদত্বাৎ, সৌম্যতরা ্বর্গাদিসুখহেতুত্বাৎ, অশেষসৌম্যেভ্য: 
সকলাহলাদহেতুভ্যঃ অতিসুন্দরী নির্বাণহেতুত্বাদিতি বিদ্বাবিনোদঃ। সৌম্য? 
তত্র আর্ধ আৎ। পরাঁপরাণাং পরে ব্রহ্গাদয়ঃ অপরে ইজ্জাদয়ঃ তেষাং 

পরমেশ্বরী পরমনিয়ু্তরী, তত্র হেতুঃ পরমা পরম্ ঈশ্বর মাতি জীধভাবেন বব্নাতি 
পরমা । তদুক্তং প্রথমে,_-“যয়! সংমোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাক্মকম্ 
পরোহ্পি মনুতেহনর্থৎ তৎকতং চাভিপদাতে” ইতি । ষ্ঠ চ “অজোহন্ু বধ 

সগুণৈরজীয়া” ইতি । পরাঁপরাঁণাং পরমা কাঁধাকারণানাং পরমা আঁদিকারণ- 
ব্বরূপেতি বা॥ ৬১। ৬২। 

তুমি খড়গ, শুল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধন্ুর্ববাণ, ভূশুধী এবং পরিঘ, 

খারিণী, তুমি ঘোরা, তুমি সৌমা, তুমি অতীব ভয়ঙ্গরী অথচ সৌম্যসমূহ 
অপেক্ষা সৌন্দর্যযশালিনী, তুমি ঝ্ুলের শ্রেষ্ট এবং তুমি সৃক্ষেরও 
শ্রে্ট, কেন"1-__তুমিই পরমেশ্বরী ৬,7৯২ । 

ভাষ্যবাখ্যা । খডগাদি নয়টী অন্তর উল্লিখিত, ইচ্ছার দ্বারা দশ অন্ধের 
উপলক্ষণ জানিবে। ভাম্যে শ্রতিপ্রমাণ উদ্ধত হইয়াছে । ৬১--৬৩। 

যচ্চ কিঞ্চিত কচদ্বস্ত নদস্দা থিলাত্বিকে । 
ত্য সর্ববস্য যা শাঃ সা ত্বং কিংস্তুয়সে তদী ॥॥ ৬৩ 

দেবীভাষ্যম্। সৎ নিত্যম্ অসদনিত্যং, শক্িিঃ কারণতা বা কার্ধাতা বা 

যথা সম্ভবমুন্ধেয়। ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ | সচ্চেতনম্ অসৎ অচেতন: মায়! তৎকার্ধা- 

জাতম। শক্তিশ্চ, ধন্মবিশেষঃ, “পরাস্ত শক্তিব্িবিধৈব শ্ুয়তে স্বাভাবিকী ভ্ঞান- 
বলক্রিয়া চে”ত্যাদিশ্ররতেঃ | বিবিধী শক্তিশ্চ মায়াসম্বদ্কাদাবরণবিক্ষেপাদ্দিকা | 
ইতি বেদাস্তিনঃ। সদ্ভাবরূপম্ অসদভাবরূপম্। তন্থ শক্তি: পরিণামবিশ্ষে- 



প্রথমোধ্ধ্যায়ত। ১৪৩ 

ইতি কাপিলাঃ। এতেন যোগো বাখ্যাতঃ | সৎ প্রসিদ্ধম অসৎ গগনকুত্বমা- 
দিকমিত্যন্তে। শক্তিঃ পদার্থাস্তরমিতি মীমাঁংসকাঁঃ | সর্বনস্তেত্যভেদে যী রাহো: 
শির ইতিবৎ, তদাম্মিকা শক্তিত্র্ধ “দেবাঝ্মশক্তিমিপতিশ্রীতেঃ, অতএব স্থপ- 
পদ্যতে কিং কেন প্রকারেণ স্তৃক্ন ইতি যদ্বাচানভ্যদিতমিতি শ্রুতেরিতি তু 
বয়ম্। এষু যথাসম্ভবং মতান্তরমন্তর্ভাবনীয়ম্ । ৬৩ । 

( নাগেজী ) সৎ ব্রহ্ম ণগগ । অসৎ জড়বর্গু | তম্য সর্ববশ্য যা! শক্তি 

সা যদা ত্বৎ তনা কখৎ স্ময়সে ইতর্থঃ। পদপদার্থস্তোত্রস্ততাতচ্ছক্তি- 

স্বতীনাং ত্বত্তে।হু্যত্তাভাবান্তেননিবঙ্গনা জ্ততিঃ কথং স্যাদিতি ভাব? ॥ ৬৩ ॥ 
তত্বপ্র। আরোপিতগুণোকীর্তনং ক্কতি: সা'তু তব নান্তীত্যাহ-_যচ্চেতি | 

যচ্চ যাদুক্ কিঞ্চিৎ কিমপি ক্লচিদ্দেশে কালে চ, সৎ কারণং অসৎ কাধ্যম্, 
যদ্ধা সৎ স্কুলম্, অসৎ শ্থস্ম্, যদ্বা সৎ প্রশস্ত অসৎ নিন্দাম্, যদ্বী সৎ বিদ্য- 

মানম্ অসদ্বিদামানম অতীতং ভাবি চ, তন্য সর্ধস্থ বস্তনো যা ত্বং শক্তিরুত্ত- 
রূপা ঘদা তদা সা ত্বং স্তুঘ়সে কিম? অপি তু তব স্ভতিরেব ন ভবতি কিন্ত 
যথার্থমিতি স্বর্ূপোৎকীর্তনমাত্রমেতদিতার্থ:। এতদেবোপপাদয়তি_ হে অখিলা- 
ন্সিকে সর্বন্বরূপে ৷ ॥ ৬৩ ॥ 

হে অখিলম্বরূপে ! যে কোন স্থনে যে কিছু সং বা অসৎ বস্ত 

আছে, তুমি তৎসমুদয়ের শত্তি,_এই সর্ববশক্তিরূপা তোমাকে কি 
প্রকারে ভব করিতে পারা যাইবে | ৬৩। 

ষয়া ত্বয়া জগত্স্রষ্টা জগৎপাতাত্তি যো৷ জগৎ । 
সোইপি নিদ্রাবশং নীতঃ কস্তাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ ৬৪ 
বিষণ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। 
কারিতাস্তে যতোইতস্তাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান ভবেৎ ॥৬৫ 

দেবীভাষাম্। ত্বয়েতি হরেরুপাপিনহত্তত্বং, প্রাণশ্চ মহদাদিসাধারণান্তঃ- 
করণধঙ্মঃ। ত্য অঙ্ঈ-ত্বাদিনা ধন্বশ্মিণোরভেদাতৃপাধিপ্রাধান্তাচ্চ বিষ্পোরেব অই- 

ত্বাদিকমুচ্যতে । অত্র চ শ্রুতঃ “সব্বাণি বা ইমাঁনি ভূতানি প্রাণমেবাতি 
সংবিশান্ত প্রাণমভ্াত্জিহত ইতি ব্রাত্যস্ং শপ্রাণেকখধিরত্তা বিশ্বন্ত সৎপতি- 

রি”ত্যাদা।। অন্তেতি শ্রবণাদত্রাপ্যৎসীতি প্রয়োগঃ | যশ্যিন্নেতাবুপশ্রিতা- 

'বিতিশ্রুতেঃ প্রকুত্যভিমানিনি তুপাশ্রয়ণাৎ শয়নীয়েনেব মহামায়াপরনাম্বা তেন 

নিদ্রাপিতো বিষ্কুরতি কক্কাং স্য়াৎ যতো বাচো নিবর্ঠন্ত ইতি শ্রুতৈরি”তি 



১৪ € জীস্ীচ্তী”। 

কপিলাস্থসারিণং | অন্টে তু সর্বাসামেবোদ্পত্ত্াদিশ্রতীনাঃ ব্রন্মণি পর্যবসানাৎ 
বিষ্কেরপি অষ্টত্বাদকং তদভি প্রায়েশ। অপরে তু কাধাকারণাভেদা ত্বদপাধ/ভি-. 
প্রায়েণেতি । নিদ্রাপণস্ত ব্যাখা তপুর্ববম্ | ৬৪ | ৬৫ | 

( নাগোজী ) স্তৃভাত্'ভাবমেবহ._পুনঃ যয়। ব্রহ্মবিষুরুদ্রাত্মনা 

জগংস্থ্িশ্থিতিলয়কর্তাপি নিদ্রাবশং নীতঃ প্রাপিত ইতর্থঃ| পাড়া 
পালক । আত্ত হ্বন্মিন লয় প্রাশয়তি । তমোগুণ প্রধানমায়াসন্বন্ধাদেব 

ভগবতঃ সর্ববোপসংহারেণ স্বশ্বরূপেহবস্থানমিতি ভাবঃ ' ৬৪ ॥ 

( নাঁগোজী ) ৬হৎ ব্রহ্মা । শপীরগ্রহণৎ কারিতাঃ | কেবল- 

মায়িকহচ্ছরীরাণামিতি ভাব | ৬৫ ॥ 

তত্বপ্র। নন্ু “বিক্ঞোন্দাা ভগবতী” “ম্মাঙগমায়ী শুণময্যনেকধেশতি “টৈবী 

হোষ। গুণম্ত্ী মম মায়া দুরতায়া” উত্যাদিবচনেভ £ সঙ্গদ্দিত্প্র“তপাদনেন, 

বিষ্ণুস্তৎপরিচ্ছেদ জানাতু নেতাত।যয়া। যো বিকুর্জগৎষ্টা জগজ্জনক: 

যশ্চ জগৎপাতা জ্গদ্রক্ষক:ঃ যশ্চ জগৎ অন্তি জগৎ ভক্ষম্বতি সোহপি চে্সিদ্রা- 

বণ্ং দিদ্রায়ত্ততাং নীতঃ নমনথমানীতঃ প্রপিত; অতস্থাং স্তোতৃম্ ইহ জগত 
ক ঈশ্বর; সমর্থ অপি তুন কোহপীতার্থঃ। যদ্বা এবং সর্ববাপারেশ্বরোহপি 
ভগবাংশ্চেত্্য়া নিদ্রাবশং নীতঃ তদা কো ব্রহ্মা কেবলস্ষ্টিব্যাপারেশ্বরঃ ত্বাং 

স্তোতৃমীশ্বরো নৈবেতি কাকক্তা নিষেধ ॥ ৬৪ | 

শুপ্র । ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু শরীরগ্রহণমপি কারিতা ইত্যাহ,_বিষ্ণুঃ। 

বিঞুুজ গদ্যাপকোহপি অহ ক্গৎক্ষ্টাপি ঈশানো জগৎসংহারকোহপি ষতঃ ত্বয়া 

শরীরগ্রহণং কারিতা অতঃ কারণাৎ ত্বাং স্তোতৃৎ কঃ শক্তিমান ভবেৎ অপি তু 

কোহপি নেত্যর্থঃ ; অচিন্তাপ্রভাবন্বাৎ। অত্র তত্তৎকাধাম় গুণগ্রহণমেব 

শ্রীরগ্রহণং নত্বিতরবৎ । তখাচ প্রথমে সন্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণান্তৈযুক্তঃ 

পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহছরেতি সংজ্ঞামিতি । 

কিঞ।গমশান্দে ত্রহ্ধাদীনাৎ জখববিশেষত্বৎ তদভিপ্রায়েণ বা। বিঞ্জোজীবত্তং 

ন শাস্স'সন্ধং, যছু্তণ, “সর্ধেব নিত্যাং শাশ্বতাশ্চ নৈব প্রকৃতিজাঃ রূচিৎ। প্রাকৃ- 

তত্ব মন্গমানে নরকায়োপপদাতে” ইতি। যছ্ছা! জীবত্বাপত্তিঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, 

“অভামেব। লোহিতশুরুরুষ্কাং প্রজা জনয়স্তীং স এক্ষত বহু স্ব প্রজায়েয়” 

ই/ভ | স্ুতিঃ“বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগুহয়েশতি ॥ ৬৫ | 

জগতের চারা তি-সংহারকর্থা, নারায়ণকেও যিনি নিজ্রাবশ করি- 
যাছেন সেই ভোমাকে শুব করিতে কাহার সামণ্্য আছে ? ৬৪ 



গ্রথমোছধ্যায়ঃ | ১৪6৫ 

বিষু, আমি ( ব্রঙ্গা ) এনৎ মহেশ্বরকে যিনি শরীরধারী করিয়াছেন-__ 
জগতে (সই ভে'মাঁকে শুব করিতে কে সক্ষম ? ৯৫। 

ভাষ্যব্যাখা।। ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বরের শরীর ধারণ জীবগণের অদৃষ্টবশে 
হয়,__সেই অদুষ্ট মহামাঁয়ারই আংশিক ম্বরূপ, ইহা ন্যায়াদি মত। মায়া হইতে 
উহ্থাদের শরর ধারণ ইহা বেদান্ত পক্ষের মত। মহত্ত্ব প্রশ্ৃত বা তদ্বিশিষ্ট 
দেহবিশেষ প্রকৃতির কাধ্য অথবা প্রক্ুতি-অধিষ্ঠিত চৈতন্ঠের কাধ্য, স্বতরাং 
»রি প্রভৃতির দয় শরীর হহামাঘার উৎপাদিত বলিয়া বলা হইয়াছে। ইহা 
সাংগযমতি ॥ ৬৫৭ 

স। ত্বমিখং প্রভাবৈঃ স্বৈরুদারৈর্দেবি সংস্তৃত।। 
মোহয়ৈতৌ দুরাবর্ষাবস্থরৌ মধুকৈটভো ॥ ৬৬ 
প্রবোধঞ্চ জগংস্বামী নীয়তামচ্যুতো লঘু । 

বোধশ্চ ক্রিয়তামস্য হন্তমেতৌ মহাস্থরৌ ॥ ৬৭ 
দেবীভাঁষাম। বিঞ্ুরিতি । অনেন মন্ত্রেণ “যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কণোৌমি তং 

ব্রক্ষাণং তমুষিত তং সুমেপামি তি দেবীম্থক্রমন্ত্রাদ্ধীর্থঃ সংগৃহীত । উগ্র শিবম্। 

কণোমি করোমি | স্বমেধাৎ বিষ্তৎ সুমেপামেধজো! ধন্য” ইতি মহীভারতান্তু- 

শাসনপববীয়ৈকপঞ্চাশদলিকশততমাধায়স্থবিফুসহজ্রনামস্থ পাঠীৎ। অন্যচ্চ যোগ- 
নিদ্রা জগৎপতেরিতি ভাষাগ্রন্থে বাৎপাঁদিতম্। ৬ 

দেবীভাষ্যম্। সংস্ভতা পরিচি তা, প্রসিদ্ধেতি যাবৎ । ৬৭। 

( নাগোজী ) সানন্তরোক্তস্বভাবা ত্বমিখমেবংনিখ্রদারৈরসাধারণৈঃ 

শ্ৈঃ প্রভাবৈম হত্যাঃ সংস্তৃত1 এতৌ মোহয় ইত্যর্থঃ। মোহশ্চ ভগবস্তৎ 

প্রতি বরদাঙহরূপঃ ॥ ৬১ ॥ 

( নাগোজী ) প্রাবোধৎ জাগরণৎ পালনোদ্যমরূপম্। হন্তুং বোধ 

প্রবু$। প্রবুভিলভাব্হাঁতবেতি ভাব | ব্রল্গণঃ অষ্টত্বেন বিষবৃক্ষো- 

হপীতি ন্যায়েন ন হুননে প্রবৃত্তি । যদাপি পালনপ্রীধান্তৎ বিষণোঃ তথাপি 

সহাঁং পাঁলনন্ত ছুষ্টছননৎ বিনা তদসম্তভবাৎ পাঁলনান্ৃগুণ্যেনৈব 

কদাচিদ্ধন্ত ত্রমশি তস্য নানুপপন্নম্। এবঞ্ ভগবৎকৃতেুপি মধুক্কটভ- 
বধে মাণবককর্তৃকাধ্যয়নে আচার্য্য কার্ধ/মাণে তৎসামর্থ্যাচরণেন ভগবভু- 



১%৬ শ্ীশ্ীচগ্তা 

ত্তদ্বিষয়ক প্রবৃত্তিসম্পাদকত্বেন প্রেরকতয়! চ তদ্ধন্তত্বং দেব অপীতি 

বোধ্যমূ ॥ ৯৭ ॥ 

তৰ্বপ্র। স্বত্বাভিমুখীকৃত্য প্রস্ত তং প্রাথরতে_সা ত্বং | ছ/ভাম্্॥ দেবী 

সা অনির্বচনীয়প্রভাবা ত্বম্ ইখনুক্তপ্রকারেন টহ্বরাম্্ীট্যরসধ/রণৈরিতি যাবৎ 
প্রভাবৈর্নহাক্য্েঃ স্কতা যথাশক্তি বর্ণিতা সতী এতে। ছুরাপর্ষে। অনভিভবনীয়ো 
অধুকৈটভাখ্যো অস্থরৌ মোহয় । বরসমুচ্চঘননাহ জণৎস্ামী জগদীশ্বরোহচ্যুতঃ 
অপ্রতিহতবন্ধ; বিফুঃ লঘু শীদ্রং প্রবোধং নিদ্রাভক্গং শীরতাম্ অর্থান্থয়া ন কেবলং 

প্রবোধো নেতব্যঃ কিন্তু অন্ত বিঝেোঃ এতে মহান্্ুরৌ তস্তং নাশয়িতুৎ বোধো 

ব্যবসায়; ক্রিয়্তাং কাধ্যঙামিত্যর্থঃ। করেতেক্ৎপত্তার্থহ্াহুক্তং “ভবতার্থস্ 

যঃ কর্তা ভবিতুঃ স প্রয়েজক” ইতি প্রার্থনায়।ং (লাউ ॥ ৬৬। ৬৭ ॥ 

হে দেবি! এইরূপ স্বীয় উদার প্রভাবে স্ুপরিচি হ! তুমি এই ছ্রাধর্ , 
মধুকৈটভ নামক অন্ররদ্ধয়কে মোহিত কর । ৬১। 

এই জগৎপতি.অচুাতের সন্বর জাগরণ ও এই অস্ররদ্বযুকে বধ করি- 

ব!র বুদ্ধি যাহাতে হয়, তাহ! তোমাকে করিতে হইবে | ৬৭ 
ভাষ্যব্যাখ্যা। নাভির নিস্রভাগ ও অধমাঙ্গের উদ্ধ ভাগ জঘন | ভগবান স্বীথ 

জঘন দেশে মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন, কিন্ত জঘন দেশে কেন? ইহার 
উত্তর এই যে, ভগবান্ মধুকৈটভের নিকট অঙ্গীব।র করেন__জলময় পৃথিবীতে 

তাহান্দিগকে বধ করিবেন না, সেই অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন । পৃথিবী হইতে 

অপমাঙের নিম্ন পধ্যন্ত পৃথিবী, মতান্তরে গুহাদেশ পর্গ/ন্ত পুখিবীর অধিকার 

এরূপ পৃথিবী পধ্যন্ত পরিত্যাগ করিয়ী ভগবান জঘনদেশেই ব্ধ করিলেন। 

পূর্বেব ভগবান্ বানুযুদ্ধ করিতেছিলেন, এক্ষনে শঙ্ চক্র গদার ম্মরণ করিবামাত্র 

তাহারা উপস্থিত হইলেন, চক্র দ্বারা শিরশ্ছেদ করিলেন, খুদ্ধ সণয়ে পে 

প্রয়োজন বোধ না] হওয়াতে তাহা স্মরন করেন নাই, খন সেইক্জন্তই তাহার 

উল্লেখ করেন নাই । ৬৬--৭৮। 

ঝিকুবাচ। 
এবং স্তৃত৷ তদ। দেবী তামসী তত্র বেধসা। 
বিষ্কোঃ প্রবোধনার্থায় নিহন্তং মধুকেটভো ॥ ৬৮ 
নেত্রাম্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ'স্তথোরনঃ | 
নির্গম্য দর্শনে তস্থো ব্রহ্ধণোইব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৬৯ 
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দেবীভাষ্যম। তামসী, স্বষ্প্রতিবদ্ধকাদৃষ্টপরিপাকপ্রধনেতি নৈয়ায়িকা- 
ফয়: | তমোগুণারৃতা তত্প্রধান৷ বেত্যন্তে ৷ ৬৮ | 

দেবীভাষ্যম। এবং স্ভতেতি । চকারোহধ্যাহার্ধ্যঃ । তেন নিহস্তং প্রবোধন- 

রূপতৎসাধককন্ধবণে চেত্ার্থঃ। য্পুত্তলিকাব্যাপারাণাং যস্তরটালককর্ত কত্ববন্মধু- 
টৈটভবপস্য দেবীকর্তকত্বং বোঁধ্যম। অত্র একাক্ষধ্যাঃ কালীবীজরূপায়! দেব্যা 

উৎপত্তিরুক্ত1|-__য্থা তামপী মোহনী দেবী মহামায়া বা, ঈকার ইত্যথঃ, 

মোহন্া। মহাঁমাযায়াশ্চ ঈকারবাচিতায়া, “ঈদস্থিমৃর্তির্মহামায়া মোহনী কাল- 

কারিকে”তি তস্ত্রোক্তেঃ । অথবা দেবী ঈঃ, সৈব তামসী দেবীতামসী । নাসি- 
কাঁয়। নির্গতা চ সা সবিন্দুর্ভবতি, “নেত্রাস্নাসিকেত্যনেন তথা বোধনাৎ। 

মব্যক্তজন্মনোহর্দমান্্রাযকম্থ স্বরযোগরহিতন্য্েতি যাবৎ, ব্রহ্ষণ;ঃ ককারশ্য “বর্গা- 

দ্যোহশ্বমুখী ব্রন্ষেতি ককারনামস্থ পাঠাৎ। দর্শনে রকারে, ককারসংযোগ- 
সন্বদ্ধিনি রকারে তস্থৌ ইত্যর্থঃ| রকারম্থ দর্শনসংজ্ঞা চ “রো রক্তঃ ক্রোধিনী 

রেফঃ পাবকস্তিজসে! মতঃ | প্রকাঁশে। দর্শনো দীপ” ইতি তন্্রোক্তযা। তথ্বীজা- 
ক ষ্টনিগ্রহাদির্ভবতীত্যাগমঃ | নেত্রেতি হরেরপ্রাণিত্বটন্নৈকবন্তাবঃ | ব্যক্ত- 
জন্মন:, অবাক্তীৎ প্রকৃতেজন্স যস্তেতি কাপিলাঃ, অবাক্তম্ অস্পষ্টং জন্ম যন্তেতি 

চিৎ । সন্বনিরোধনমপহাঁয় তমসা রজে| নিগৃহীতমন্তথা তত এব স্ষষ্টিঃ 

কেন প্রতিরধ্যেত? ইত্যয়মর্থঃ ব্রহ্গণৌ জন্তজ্ঞানমপহৃতমিতি স্পষ্টীর্থো বা। 

্রহ্মণো দৃষ্টিবিষয়ে তস্থৌ তদাশ্বীসনীয় তওৎ্প্রত্যক্ষরূপতাং দধাবিতি তু সম্প্র- 

দাঁয়বিদ: ৷ ৬৯ । 

( নাগোজী ) খধিরুবাঁচ-এবৎ স্ততেতি। তামসী আবরকত্বেন 

ভমঃপ্রধানণ ইয়ং শক্তিঃ বিষ্চোরিত্যাদ্ি। মধুকৈটভৌ এতৌ নিহস্তৎ 

€চেত্যর্থ2 ॥ ৬৮ ॥ 

( নাগোজী ) নেত্রাঙ্তেতি । উরে। বক্ষঃ। প্রাণ্যজতেুপি নৈকব- 

চ্ছান্দসনাৎ । অব্যক্তাদীশ্বরাৎ জন্ম প্রাদুভাবে। যস্য তথ্য ব্রহ্গণঃ দর্শনে 

চক্ষূর্ববিষয়ে তশ্াবিতান্বয়ঃ ॥ ৬৯ ॥ 
তত্বপ্র । খনিরুবাঁচ। মেধসো বচনম্। এবং তদ্। তশ্মিন কালে তত্র বিষণ 

নাঁভিকমলে সা দেবী দেবদেহবিহারিণী তামসী নিদ্রারূপা । তথাচ, “অন্তীয়ং 

তাঁমনী শক্তিরদশ্া। পশ্ব তো হরে১ ৷ যয়[চ্ছাদ্দিতনেত্রোহচং পশ্রঙ্গপি ন পশ্যতি 8৮ 

যদ্ধবা ভামসী ₹োময়ী “মধুকৈটভয়োনদ্ধে পোয়া সা তীমসী শ্িবে"তি যামলাৎ, 
'বেধনা স্কতা নতী বিষ্োোর্নেত্রাস্তনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যঃ তথা উরসঃ বক্ষসশ্চ নির্গষ্য 
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নিংস্তত্য ব্রচ্ষণে। দর্শনে দর্শনবিষয়ে তস্থো শ্থিতবতী প্রত্যক্ষা স্থিতেতি যাবৎ ইতি 
দ্বয়োরনবয়ঃ। কিমর্থং মধুকৈটভৌ নিহস্তং বিঝোঃ প্রবোৌধনায় জাগরণীয় উক্তার্থাৎ, 
চতুর্থী। যছ্ছা প্রবোদনরূপমর্থৎ প্রয়োজনং মনসি রুত্বা বেদসা স্ততেতি। হৃদয় 
মন, উরো বক্ষঃস্থলং, গ্রীবাকুক্ষিললাটেঘিতিবৎ বাহুল্যাৎ প্রাণ্যঙ্গ মিত্যনেন 

অন্তহ্িতঞ্চেতি নৈকত্বম্। ব্রহ্গণঃ কীদৃশস্য অব্যক্জন্মনঃ কেনাপি ন ব্যক্তং 
জন্ম যস্থ, স্বয়স্তবন্ধাৎ সর্ববাদ্যত্বাচ্চ | যদ্বা! অব্যক্তাছিষের্জন্ম য্য ॥ ৬৮। ৬৯ ॥ 

খধি বলিলেন, ব্রঙ্গা সেই অবস্থায় এইরূপে তামমী যোগনিদ্রা্কে 

হব করিলে, তিনি মধুকৈট ভ বধ ও বিষুরকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য তদীক্ 
নয়ন বদন নাসিক বাহু মন এবং বক্ষস্থল হইতে নির্গত হইয়া অবাত্তু-- 
জন্মা ব্রক্মার নয়ন আশ্রয় করিয়া রহিলেন | ৬৮ ৬৯। 

উত্তস্থৌ চ জগন্নাথস্তয়া মুক্তে। জনার্দদনঃ | 
একার্ণবেইহিশয়নাত্ততঃ স দর্ধশে চ তৌ ॥ ৭০ 
মধুকেটভোৌ দুরাত্ত্ানাবতিবীর্ষ্যপরাক্রমৌ। 
ক্রোধরকেক্ষণাবত্তৎ ব্রহ্মাণং জনিতোদ্যমৌ ॥ ৭ 

দেবীভাষ্যম্। অহিশয়নাছুত্তস্থ্বৌ । অহিঃ শ্ষঃ। দদৃশে দদর্শ, “আক্মনে- 

পদমিচ্ছস্তি পরশ্মৈপদিনাং কচিদিশ্তুাক্তেঃ । ক্রিয়াবাতিহারে আত্মনেপদ- 
মিডি বা। ৭০। ৭১। 

( নাগোজী ) উত্তষ্থৌ চেতি। তয়া মুক্তণ্ঠান্ত ইত্র্থঃ। অহিশয়নাৎ 
শেষশয়নাৎ সঃ তৌ দুূশে । অর্থাত্তাবপি তং দদুশাতে, ইতি কর্ম্মব্াতি- 

হারে আত্মনেপদম্ ॥ ৭০ ॥ 

( নাগোজী ) তৌ বিশেষয়তি-_মধুকৈটভাঁবিতি । আদাপাদে নবাঁ 
ক্ষরত্বৎ ছান্দসত্বাৎ 1 বীর্য মুসাহঃ | পরাক্রমঃ শক্তাতিশয়ঃ | অন্ত 

গ্রসিতুম। অনেন প্রযুদ্ধস্ত তমসোহভিভাবকত্বৎ সূচিতম্ ॥ ৭১ ॥ ্ 
তন্বপ্র। উত্তস্থৌ। জনার্দনঃ তয়৷ নিদ্রারপয়া মুক্তঃ সন একার্ণবে একী- 

ভুতসমৃদ্র অহিশয়নাৎ শেষশয্যায়াঃ উত্তস্থৌ, ততস্তদনস্তরং তৌ মধুকৈটভৌ 

দরূশে চ ইতি ছয়োরথয়ঃ | চকারাৎ তাবপি তং দদ্বশাতে, কর্মব্যতিহারে 

ইত্যাত্মনেপদম্। কীদুশো ? ছুরাত্মানৌ ছুষ্টস্বভাঁবৌ, অতিবীর্ধযপরাক্রমৌ বীর্ধযৎ 
শক্তি, পরাক্রমঃ উৎসাহঃ তৌ অতিশয়িতৌ যয়োঃ, ক্রোধেন রক্তে ঈক্ষণে চক্ষুষী 
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যয়োঃ, ব্রক্ষাণম্ অত্তুং জনিতোদ্যমৌ কৃত ্রযত্ । জনার্দনঃ কীদৃক্ ? জগন্নাথ: 
জগতাং পালক£, অভেো ব্রহ্গণোহুপি জগদন্তর্ ততাৎ তৎপালনায় সমর্থশ্যাপি 

বিক্োর স্বরবপোদামো। যুজ্যত এবেতি ভাবঃ ॥ ৭০ | ৭১ | 

জগন্নাথ জনার্দন ( এইরূপ ) যোগনিদ্া মুত্ত, হইয়া অনস্তশযা। হুইজে 
গাত্রোথান করিলেন ; অনন্তর সেই একাণবে দেখিলেন, মহাবল পরাক্রাস্ত 
হুরাত! অস্ুুরদ্ধয় মধুকৈটভ-__রোধ-রন্তনেরে প্রল্নাকে ভক্ষণ করিবার 

জন্য উদ্যত | ৭০ | ৭১। 

সমুখায় ততস্তাভ্যাং যুযূধে ভগবান্ হরিঃ | 
পঞ্চবর্ষনহ শ্াণি বাহপ্রহরণে। বিভুঃ ॥ ৭২ 
তাবপ্যতিবলোন্ম মহামায়াবিমোহিতৌ | 
উ্তবন্তৌ বরোইস্সত্তে। ব্রিয়তামিতি কেণবম্॥ ৭৩ 

শ্ীতগবানুবাচ। 
ভবেতামদ্য মে তু মম বধ্যাবুভাবপি । 
কিমন্তেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতৎ মম ॥॥ ৭৪ 

দেবীভাষ্যম। তওঃ অনভ্তর* সমুথাঁয় সোৎসাহমুদ্যম্য | বানু প্রহরণো বাহু- 

মাত্রপ্রহরণ:। উত্তরত্র শখখচক্রগদাঁভৃতেতি স্মতমান্রোপস্থিতশঙ্খচক্রগদা বিভ্রতে- 
হ্যথঃ | পদ্স্য তৎকালনু পযোগিত্বান্ন তত্ম্মরনমিতি ন ননানতেতি ভাঁবঃ। ৭২-৭৩। 

( নাগোজী ) অস্যাঃ টাকা পূর্ববশ্ত্লোকেন সহ ব্যাখ্যাতা ॥ ৭২ ॥ 

। নাগোজী ) ভাবশীতি । বর ইন্টোহরঃ। ব্রিয়তাং গৃহাতাম্ ॥ ৭৩ 

( নাগোজী ) শ্রীভগবান্ুবাচ,_-ভবেতামিতি । অত্র যদি তদেতি 
পুরণীয়ম। যদি তুন্টো তদা ত্তহি বধ্যৌ ভবেতামিত্যয়ঃ ' হৃতমিতি। 
নপুংসকে ভাবে ক্তঃ। মমেতি করত, শেষবববিবক্ষায়াং বষ্ঠী ॥ ৭৪। 

তত্বপ্র। সমু । ততঃ পরম্পরদর্শনানস্তরং সমুখায় হরিঃ সংহারকো। ভগৰান 
নিরতিশযৈশ্বধ্যঃ ইতি সামর্্যং দ্যোতয়তি, পঞ্চবর্ষসহশ্রীণি ব্যাপ্য তাভ্যাৎ সহ 

যুযুধে, কীদৃক ? বাহু প্রহরণে যুদ্ধসাধনে যন্ত স বিভূর্জগ্থ্যাপকঃ ইতি জলেহপি 
যুদ্ধযোগ্যতাং দ্যোতয়তি ॥ ৭২॥ 

তন্বপ্র । তাঁবপি। তো মধুকৈটভাবপি যুবুধাতে ইত্যপিশবার্ধঃ। অন- 



১৫০ শ্রীশ্রীচ্রী 

স্তরং মহামায়াবিমোহিতৌ সস্তৌ অতিবলেন উন্মতো হিতাহিতবিচারপরাজ্মুখো 
অ্বত্ত আবাভ্যাম্ আবয়োঃ সকাশাঁৎ বরো ত্রিয়তাম্ ইতি কেশবং শ্রীরুষ্ণম্ উক্ত- 
বস্তৌ, অত্র কেশবমিত্যনেন সর্বেশবরতবযুক্তম। তথাচ কশ্চ ঈশশ্চ তৌ বাতি 
মায়য়া বধাতি ইডি কেশবঃ। যন্থ' সর্বাবতারিত্বমুক্তম্, তখাঁচ মহাভারতে, 
অংশত্বে যে প্রকাশস্তে মম তে কেশসংজ্িতাঃ । অতো মাং কেশব, তজ জাঁঃ' 
প্রবদস্তি মনীষিণ” ইতি, কেশ অংশান্তেজোরূপা অবতারাঁঃ সন্ভান্ত কেশব: 
তহক্তং প্রথমে, এতন্ানাবতারাপাৎ বিধাঁনং বীজমৰায়মিগতি ॥ ৭৩ । 

তন্পপ্র। ভবেতী। তুষ্টৌ উভাবপি আদা মম বধো ভবেতাম, অদোতি তাৎ_ 
কালিকত্ববোধায়। নম্ত অন্তৎ কিমপি কিমিতি ন প্রার্থাতে ইতি চেত্ৃত্রাহ অত্র 
স্দ্ধ অন্ঠেন বরেণ কিং ন কিমপি প্রয়ৌজনমিতার্থঃ । যুদ্ধে জয়ন্ৈবেষ্টাস্বাৎ, হি 
অবধারণে, এতাবদেব মম রৃতং বর ॥ ৭৪ ॥ 

অনস্তর প্রভ ভুপবান্ হরি, সোৎসাহে বদ্ধপরিকর হইয়া বাঁকুমাত্র 
প্রহরণে সেই অস্থরদ্ধয়ের সহিত পঞ্চ সহম্র বসর যুদ্ধ করিলেন | ৭২ 

অতীব বলোম্মত্ত সেই জন্গরদ্ধ়ও মহামীয়াপ্রভাবে মোহিত হইয়! 
ভগবান্কে বলিল, আমাদের নিকট হইতে বর প্রার্থন। কর । ৭৩ 

ভগবান বলিলেন, তোমর! আমার প্রতি যদি তুষ্ট হইয়া থাক ত 
উভয়েই আজ আমার বপ্ধ হও-_এই মার বর অ' 
প্রয়োজন নাই | 49 

মি চাহি অন্বা বরে 

ধাধিক্ুবাচ। 
বঞ্চিতাভ্যামিতি তদা সর্ধবমাপোময়ং জগৎ | 
বিলোকা তাভ্যাং গদিতো ভগবান কমলেক্ষণ2 ॥॥ ৭৫ 
প্রীত স্বস্তব যুদ্ধে শলাধ্যস্ত« মৃত্যুরাবয়োঃ।) 

আবাং জহি ন যাত্রোববাঁ সলিলেন পরিপ্রুতা ॥ ৭৬ 
দেবীভাষ্যম্। আপোময়মিত্যার্ষ । আপঃশবপ্রকৃতিকং বা। ৭৫। 
দেবীভাষ্যম্। যা! উব্বী সলিলেন পরিপ্লতা ন ভবতি তত্রাৰাং জহীতি 

বক্তব্যে মহামায়াপ্রভাবমোহিতাভ্যাৎ তাভ্যাং বরপ্রার্থনোপদেশবৎ ন যত্রো- 
ববীত্যাদিকমূচে। যত্জ প্রদেশে সলিলব্যাপ্চা উববী নাস্তি তত্রাবাং জহীভি 
স্বরসবাহী তদর্থঃ। ইমমর্থমুত্তরক্জোকে তথ্ত্যঙ্গীকরিষ্যতি ভগবান । কেচিত্ত 



প্রথমো হুধ্যায়ত । ১৫১ 

ভগবতো জঘনদেশস্েববীরূপন্থাৎ ঘা উবর্বী সলিলপ্র্বা ন ভবতীত্যর্থকত্বাত্যপ- 
গমেহপি ন দোষ: । জঘনন্য উবকীরূপত্বঞ্চ “মহীতলঃ তজ্জঘনে” ইত ভাগবতোক্ত- 

মিতাভিঃ। মধুকৈটজবচনমিদমিতি ০০০০০০৮০০০৪ ছিপদী- 
রূপোহয়ং শ্লোক? | ৭৬ | 

( নাগোজী ) খধিরবাচ__বঞ্চিতাভা'মতি | তদা তস্মিন সময়ে 

ইতি এন বরপ্রার্থনয়া বঞ্চিতীভ্যাৎ ভগবতীকৃতমোহবশাৎ অর্ববং জগৎ 

শাপোময়ং বিলোক্য তাভ্যাৎ ভগবান গদিত ইত্যর্থঃ। আঁপোময়মিত্যত্র 

অপ শব্দসমানাদহবন্নগ্রানাপঃ শব্দাম্মযুট । 'আপোময়মিদৎ অর্ববমাপো! 
মুণ্তি শরীরিশম” ইতিবং ॥ ৭৫ ॥ 

( নাঁগোঞ্ী ) কিং গদিতৎ তত্রাহ__আবামিতি | ন ধত্রোব্ষাঁ ধত্র ব! 

ন মলিলেন পরিপ্ন,তা তত্রাবাং জহীতার্থঃ ॥ ৭৬ ॥ 

তন্বপ্র। বঞ্চি।  ইভানেন গ্রকারেণ বঞ্চিভাভাঁং মভামায়াচ্ছলিভাভ্যাং 
ত্াভাঁং তদী প্রলরে সর্দং জগৎ আপোময়ং জলময়ং বিলৌক্য ভগবান কমলে- 

ক্ষণো বিফুর্গদিতঃ উত্তঃ। “আগঃ সান্তং পয়োবাটাশৃভি কোষঃ। আপোভি- 

্ী্জনং কু দি”তি ম্মৃতিং | বদ্ধ সর্ব আ সম্যক প্রকারেণ অপো। জলাঁনি 

বিলোক্ অমরম অভিৎসনৎ যথা ভবতি ভথ] গদিতঃ। মী, হিংসায়াং উ:॥ ৭৫| 

তত্বপ্র। কিং গদিত ইত্যাহ--ভাঁবাম।  অর্দক্সোকোহয়ম্। অত্র *জ্রীতৌ 

বস্তব যুদ্ধেন শ্রীঘান্্র মুতারাবয়োরিতি হরিবংশীয়পদ্যার্দং কেচিৎ পঠস্তি তছুপেক্ষ- 

শীয়' মুলসংভিতায়াদদৃষ্ট্াৎ টীকাকৃম্তিরবাখ্যাতন্বাচ্চ । যন্ত্র স্থানে উব্বী পৃথী 

সলিলেন ন পরিপ্নন্ভা ন বা।প্তা। তজ আবাং জহি মারয়, এতেন পৃথিব্যা জলপ্র-্ভ- 

ত্তেন স্থানীভীবাদেৰ মরণৎ ন ভবভীতাভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৬ ॥ 

ধষি বলিলেন, তখন সেই অন্তরদ্ধপ্ন এইরপে বঞ্চিত হইয়৷ দেখিল, 

সমন্ত শ্থানই জলময় ; (তখন তাহারাও বঞ্চনা অভিপ্র য়ে) কমল- 

লোচন ভগবানকে বলিল, যেখানে জলময়ী পৃথিবী নাই, সেই স্থানে 

জামাদিগকে বধ কর। ৭৫1 ৭৬। 

খাষিকুবাচ। 
তথেতুযুক্ত। ভগবতা শঙ্খচক্রগদাক্ডতা। 

কৃত্ব। চক্রেণ বৈ চ্ছিন্নে জঘনে শ্লিরনী তয়োঃ ॥ ৭৭ 



১৫২. ্রীশ্ীচন্তী। 

দেবীভাষ্যম্। উববী খলু পাঁদমারভ্য লিঙ্গমৃলাধংস্থলীং যাঁধদতি লিঙ্গমূল 
লক্ষণন্থাধিষ্ঠানমারভ্য তু জলাধিকারঃ, ততঃ ক্রমেন তেজঃপ্রভৃতীনাম্। মতান্তরে 

তু “লং পদাক্ুষ্ঠতলে তন্যোপরি তলাতলম্ । মহাতলং গুল্ফমণ্যে গুল্ফো পি 

বলাতলম্। সুতলং জজ্ঘয়োর্মধ্যে বিভলং জানুমপ্যকম। উর্বের্মধো তল: 

প্রেক্তং সপ্তপাতালমীরিতম্। মূলাধারে তূ ভূলোকো পিঙ্গাগ্রে তু ভুবস্ততঃ।” 
ইতি যোগশাস্থোজেরুুলাধারাদৃদ্ধপূর্বাধিকারবিরহঃ | তদ্ভগবান্ সাঙ্গীকৃত 

পরিরক্ষণায় সর্বঘৈবোব্বাস্পর্কৎ পরিহরন্ লিঙ্গমলাদর্ধং হাতে রপশ্চ যোহবয়ব 
্তদভিধায়িনি জঘনে তয়ো£ শিরসী চিচ্ছেদ, নচ যা সলিলবাপ্তোব্বী সাপি 

ন তদধিকরণং স্বস্ত শ্বানধিকরণত্বাদিতি তত্রীপি হননে প্রাপ্তে জঘনে তদ্ধনন- 

যযুক্তমিতি বাচাং, তিলেষু তৈলং তস্তযু পট উত্যাদিবদবয়বাঁবয়বিনোরাপা- 

রাধেয়ভাবস্থ সর্ধবসম্মতত্বেন সলিলব্যাপ্ডে।ববীসামান্তত্তা তছিশেষাধারতায়াস্ত' 
ছিশেষস্থ তৎসামান্তাঁধারতায়া বা নিহ্বোতুমশকাহেন যখাভুতবাদিনো ভগবত: 

সলিলব্যাপ্ডেব্বীসামাস্পবিতাগশ্যৈব যুক্তত্বাৎ। নম্থু তথাপ্াাববীপাবিসজিলেহপি 

তদ্ধননমুপপদ্যতাং, নোপপদ্যতে ; কথমিতিচেছুদরশম়ধরাধরবিষমমর্দীধসলিল- 

ভাগমুপলক্ষ্টা বণততে তাবদিহ পাথসি ধরাধরো। মা গাম যঙ্জপোতো। বিপ- 

দ্যতামিত্যাদিপ্রয়োগপ্র। মাণ্যাদুব্বীগভসলিলেইপ্যন্তীহ পরণীতি প্রয়োগস্তাতুযুপেষ- 

তয়া কথমপ্যাধারতাসিদ্বেরপ্রতাহত্তাৎ | ৭৭। 

(নাগোজী ) খধিরুবাচ--তথেতি | পুর্ববং বর্তমা কথাভি প্রায়েণ 

খধিরুবাচেত্যুক্তিঃ। অত্র ভূয় উপহারাভিপ্রায়েণ | বস্ততঃ সপ্তশতীত্ব- 

বাবহারপ্রয়োজকসগ্তশ তমস্ত্রসংখ্যা সুরণীয়তয়া উদ্ভিঃ। যথা € তত্তখ! 

কাত্যায়নীয়মন্মতিপূর্ববকৎ সর্ববান্তে উপপাদয়িষ্ামঃ, তত্র ন যাত্রোববাঁ- 
ত্যেবং সম্পাদয়ন্ তয়োঃ শিরসী জনে উপস্থাতর্ধৎ নাভেরধেভাগে কৃত 

চক্রেণ ছিন্নবান্ ॥ ৭৭ ॥ 

তত্বপ্র। তথেতি। ভগবত অচিস্তেশ্বর্যোণ শঙ্খচক্র দাঁভৃতা তথা এবং 

কর্তব্যম্ ইত্যুক্তা তয়োঃ শিরসী জঘনে কৃত্বা চক্রে ছিন্নে। 5ন্ধু উর্বযামের 

ছেদ্দনমঙগীরুত্য কথং জঘনে চিচ্ছেদ; সত্যং লোকাত্মকম্য ভ্ভগবতো জঘনে 

পৃথিব্যাঃ স্থিতত্বাৎ; তথাচ দ্বিতীয়ে,“মহীতলং তজ্জঘচন মৃহীপতে, নভভ্তলং 

নাঁভিসরে। গৃণস্তী”তি। অন্তর দেহম্য পার্থিবন্বাৎ ইতি বিদ্যাবিনোদঃ, তদ্দেয়", 

নহি তচ্ছরীরং ভৌতিকং কেবলচিদঘনত্বাৎ । তথাচ তৃ তীয়ে,-“রূপং যদেতাদব- 

বোধরসোদয়েন, শঙ্বক্লিরততমসং সদনুগ্রহীয় । অ.দৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং 



প্রথমোহ্ধ্যায়। ১৫৩ 

ক্বন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসম্” ইতি। সর্বে নিত্যাশ্চেতি লিখিতবচনাচ্চ । 

উর্বধবোরী শোভা! যন্ত্র জলপ্ন.ত। ন ভবতি, ছল ইতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ৭৭ ॥ 

খধি বলিলেন, ভগবান্ তথাস্ত্ব বলিয়। ( ইচ্ছামাত্র) শঙ্গ-চত্র-গদ। 

থারণ করত নিজ জনদেশে অন্তরদ্য়ের মন্তক শ্থাপনপূর্ববক চক্রন্থার! 
ছেদন করিলেন । ৭৭। 

এবমেষ। সমুৎপন বঙ্গণ। সংস্ততা শ্বয়ম্। 

প্রভাবমস্তা দেব্যাস্ত ভূয়ঃ শৃণু বদামি তে ॥। ৭৮ 
ইতি শ্রীমার্কগেয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেখীমাহাত্তো 

মধুকৈটভবধো! নাম প্রথমোহুধায়; ॥ ১ ॥ 

দেবীভাষাম্। সমৎপন্না মার্টভিভা। স্বয়মিত্যাস্মাযে নি্তযুক্ষমূ। ৭৮। 

এতেন চরিনেন খক্সংহিতীয়া অষ্টমাষ্টক-সপ্থমাপযায়ৈ কাদণদ্বাদশবগীয়দেবী- 

স্ৃক্তত্থ “মম যোনিরপন্বন্তঃ সদুদ্রে।৮--ইতি মশ্ত্রপাদশ্ “মং রান্ত্রী সঙ্গমনী 

বস্থনাং চিকিতৃষী প্রথমা যক্দিয়নাম্। ভূরিস্থাত্রাং ভূর্মাবেশয়ন্ত্রীম্” মন্ত্র 

ত্রিপদ্যাঃ “ময় সোহনমন্তি যো বিপশ্ঠতি যঃ প্র।শিত য ঈং শণোত্যুক্তম্। 

অমস্তবে। মান্ত উপক্ষিরন্তি শ্রুবিশ্রুত এরদ্ধিবন্তে বদামী”তি মন্তন্য চার্থঃ সংগৃহীভঃ । 

মম যোনিরিতি সমুদ্রমপ্যে জলেষু শয়ানে: হরিমদাবিভাবস্থানমিভি ভাবঃ। রাষ্থী 

জগত ঈশ্বরী। বস্থনাং কন্খ্বফলানাং সন্বরজস্তম:স্বরূপাণাং সঙ্গমনী মেলয়িত্রী, 
এতেনাদৃষ্টসমষ্টিযোগিতা কৃতিমন্তা চ স্থচিতেতি নৈয়ায়ক1:॥ তেন তামসীতি 

'বিশ্বেশ্বরীতি জগদ্ধাত্রীত্যাছ্াক্তিশ্চ তন্তা৷ নির্গমনাদিকঞ্কোপপন্নম্। কম্মফলানাং 

প্রাপয়িত্রী, স্তবনরূপকম্মফলেন ব্রহ্মণঃ পরিত্র'ণাদিতি তু সর্বসম্মতম্। ব্রহ্ণ। 

প্রথমং স্ততত্ববেন বজিয়ানাৎ প্রথমা । চিকিতুষীতানেনান্তর্ড তণ্যর্থেন হরিপ্রবো- 
পিনী, যদ্বা ব্রন্মাভিপ্রায়ং জ্ঞাতবতী | ভরিকু ব্রহ্মবিষুশিবেবু বহুভাবেন বা 

ভরিষু জগৎসু বা অবতিষ্ঠমানাং ভূরী বিষুছ ক্রহ্ধাণঞ্চ ভূরীনি আকীটমাটৈট- 
ভারি-_দেহিজাতানি বা আবেশয়ন্তীং সংবেশয়ন্তীম্ নিদ্রাপয়স্তীম। এতেন হি- 

নেত্রকৃতালয়ামিতি, যোগনিদ্রা জগৎপতেরিতি, নির্গম্য দশনে তন্থৌ ব্রহ্মণো- 

হব্যক্তজন্নন ইতি, তথান্যেষাং নিদ্রাদিবৌধকবাক্যার্থানাং লাভঃ। “ভূরির্না 

বাস্ুদেবে চ হরে চ পরমেষ্িনী”তি মেদ্রিনী। মধুকৈট ভাচরণহননয়ো দ্বিতীয়- 

মন্বতো লাভঃ। দর্শনপ্রাণনশ্রবণদ্ধারা৷ ময়ৈব সম্পাদ্যন্তে ইত্যেবং মামজানস্ত 
কআভিমানিকমান্ম/নমেব কর্তারং মন্তমাণী উপক্ষীয়স্তে ইতি দেবুক্চি্ঘথা মধু- 



১৫৭ শ্রীশ্রীচশী। 

কৈটভাবিতি তব্ম্। অয়মর্থো নবীনেন সায়ণাচার্য্যেণান্থক্তেহপ স্মৃতিপুরাণাদি- 
লক্ষণপ্রাচীনবেদবাখ্যানমন্থুবর্ভম/নৈবিমর্শনীয়ঃ | উক্তৎ হি “ই! উচাসপুরাণাভ্যাং 

বেদং সমুপরংহয়েৎ। বিভেতাল্পশ্রতাছেদেো মাময়ং প্রহরিণ'ত”তি। তেন 

শ্তিমূলকমিদং চরিতমেবমুত্তরে দ্র্টবো । কাতায়নীভন্গমতে খলন্মিনধযায়ে 
চতুরধিকশতং মন্্]: । তদ্বিভাগশ্চ গুস্থাস্তরেহনুসদ্েয়ঃ | 

অশ্মিন হি চরিতে প্রারুতপ্রলয়ানস্তরং বুদ্ধিনর্গঃ, মধ্যমচরিতে ভুত সঃ, উত্তর- 

চরিতে চ দেবসর্গ ইতীমে স্ষ্টিপ্রকারা ঘধুকৈটভাদিবধব'নমুদেনোপপাদিভাঃ | 

তন্রাহি বিষুপুরাণং,-_ প্রপানতত্বমুদ্ভতং মহান্তং তৎসমারণোঁদিত যদিদ্দমবরণং 

প্রপানকক্তকং মহত্তব্বস্তা, টৈন বিষেখাধোগনিদ্রেতি, মভাঁন্ পুনাস্থপা ভবতি *সান্বিকো। 
রাঁজসশ্চৈৰ তামসশ্চ ত্রিধা মহার্নি"তি তদুত্তেত, রাজসতামসয়োর্মভাতা্সখুকৈটভ- 

সংজ্ঞা, তন্রিপনঞ্চ তয়: সাৰ্কমহভ্তববস্থা নু গুণ্বনন্থথ] ভাহ্নীমভিভহঃ সাত্বিকো 

মহান্ স্বকারধাজনন[ছ্ুপরমেদত ভাবঃ | ত্রন্ধার্ডোৎপাদন* ভতসর্গঃ।  উক্তঞ্থ 

বিষুণপুরাশে, “শান্তা থোরাশ্চি মৃঢাশ্চ বিশেষান্তেন তে সাতাহ । নাঁনাবীধ্যাঃ 

পৃথগ্ভৃতীস্ততস্তে সংহতি বিনী।  নাশরুবন প্রজা আঙইঈ,মসফাণমা কৃত 
সমেত্যান্কোগ্রসং যোগ পরম্পরসমাশয়।2 1 একসঙ্গাতিলক্ষ।শ্য সম্প্রীপোক্যম- 
শেষতঃ । পুকমাপিসিআহাচ্চ প্রপানানুঞরভেন চ। মভদ'রা লিণ্না্মা হণ মুৎ” 

পাঁদয়ন্থি তে।” উত্িতি। েবীমাভাঙ্কোক্িবিঞরদরুদ্রাদি শকৈত * সঘোরমুঢানাং 
দেবতান্থরবাচিনন্ৈশ্চ ইন্দিযাদীনাং গ্রহণং, হৎসঙনাততস্্ প্রহাণদায় তুল্যরূপঃ । 

তেন চ ব্রহ্ষাপ্ডস্গ'তপ্রতিবন্ধাকতামসভাবানামপীকরণসস্ব”2 1 তিগুণাজ্মকং 

সর্ববং, তেসাঞ্চ গুণ|নাং যথোপযোগৎ শুণপ্রপানভাবেন সগোপপায়কত্ধৎ সজা- 

ভেদশ্চ ; তদ্বাতিক্রমে চ জগাদিবাতিক্রমন্চেত ক্ষেব্রজ্ঞাণি্গি তপ্রক তিনিয়মতন্তে 

বতিক্রমপ্রতিরোধঃ যেন নিস্পরতিবদ্ধঃ সার্গো ভবতি সোহয় প্র শহাধোহস্বরবধ- 

ত্বেন রূপিতঃ।  উত্তরত্র চ দেবহ্্টঃ শক্তাবি ঠাবতয়া ত-প্র'তবন্ধাপাকরণঞ্চা 

স্বরবপতয়ী রূপিতমিতি মহদহপ্াাররে ছু” ট্টত্বং খল মধুকৈটভাপুচ্যতে, একাদশে, 

ন্রিয়পঞ্চভূতাম্মকষেোডশবিকারাণাং দোষাশ্চিক্ষরাঙ্গা স্বরষোড়শক”, তত্র মহিষাত্ুরে 

মনোদোষঃ অতএব তম্ত সর্বাধিকারাপিষ্টাতৃত্বমুক্তং, ধুঅলোঁচনাদিনিশুস্তাস্তাস্ত 

স্তন্নাত্রদোষ।১, পঞ্চশব্তন্নাজ্রস্থা মুখ্যতয়া! নিশুত্তশ্তয প্রাধান্তং শুস্তশ্চ সর্ব্বেধা 

দোষসম্টরূপঃ সুতরাং তন্য দত্যা্দিপেশ্বরত্বমুক্তম্। ইতোতদীলম্বনরূপকান্ত 

রাপি চ-নিগদন্তি রূপকরসিকাঃ ৷ বস্ততে! মহামীয়ায়াঃ খন্েবং লীলা ভব 

ষদ্রপকরসিক1 রূপকমিতি সত্প্রিয়্াঃ সতামিতি চ নিশ্চিনবন্তি। কেচিত্তু তাঁমও 

রাজসী সাত্বিকী চেতি ভ্তরতর়া দেবীমুর্তিভেদাঁঃ | প্রথমে তামসীচরিতং মধ্য 



প্রথমোহ্ধ্যায়ত। ১€ঞ 

রাজসীচরিতমুত্তরত্র চ সাত্বিকীচরিতং ; মোহহেতুতা তামসীলক্ষণং, মধুপানজমুখ- 

রাগাদয়ো৷ রাজসীলক্ষণ', শব্রণামপি রিরক্ষিষয়া দূতপ্রেরণং সাত্বিকীলক্ষণম্ 

বিবেচয়িষ্যতে চেদমুপরিষ্টাৎ। অত্র নৈয়ায়িকাঃ যন্র্ত্যবচ্ছেদেন তমোলক্ষণী- 
দুষ্টসমষ্টিপরিপচণ 1 তাঁমসীমূর্তিরেবং রাজসীপাত্বিক্যাবুন্ধেয়ে। অন্থে তু তমঃ- 

প্রভৃতিগ্ুণপ্রপানশন্সমেোহজনকাদিশক্তিপ্রাপান্তঞাভ্যুপগমা  তীমস্যাদিভেদমুপ- 
পাদয়ন্তীতি পুঙ্গলম্। 

ঈন্তি শ্রীগীতমীয়ে শ্রীপঞ্চাননকূত-দেবীভাষ্যে প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১॥ 

( নাঁগোজী ) এতেন ভগবন্দেহস্ত শুদ্ধমায়িকতেনাপাঁঞ্চভৌ তিকতয়া 
জঘনে মারণেহপি সলিলপ্ল,তত্বাভাববিশিস্টোর্বর্যাৎ প্রংর্থিতম্য বধস্তাধৃতি- 
রিতি পরান্থম। উপসংহরতি-_এবমেষেতি। সমুৎপন্ন। প্রাভূতি। । অস্ক। 
দেবা। ইতি অধিকরণে ষষ্টী। অনা তামস্তাঃ মূলভূত! য। ব্রিগুণা মহা- 

লক্ষী; তন্য! ইত্যর্থট। অতএব তুশব্দসঙ্গতঃ | ভুয়ঃ প্রভাবৎ পুনঃ 

প্রাহূর্ভাবম । ভূয় ইত্যুক্তিস্তু তামস্যান্বস্তা অংশাভেদাৎ পূর্বেবাকতপ্রভাবে।- 
হপি তন্তা এব ইতি ধ্বনযিতুম। যদ্বা প্রাধানিকরহস্টোত্তাচতুর্ভুজ- 

প্রাদূর্ভাবাপেক্ষর। মধামচরিতবক্ষামাণাফ্টাদশভূজা প্রাহূর্ভাবস্ত পুনস্ত্রমাদায় 

তদুত্তিঃ | তদুন্ুং লক্ষমীতন্ত্রে _'ঘোগনিজ্র। হাররুভ্ণ যা সা দেবী ছুর- 

তায়।। মহাকাল্যাস্বন্ং বিদ্ধি তাৎ মাং দ্রেবীৎ সনাতনীম্। মধুকৈটভ- 
নাঁশার্থমহিতৌ চ তা! তয় । জদ্াতে বরলাভেন দেবদেবেন বিষুনা । 

এষ সা তৈফবী মায়া মহাঁকালী ছুরত্তায়া। স্তত্যা বণকৃতা কুর্ধ/াৎ দিশঃ 

শোতুশ্চরাচরম্” ইতি | স্ততা! বিশ্বেশ্ব্্যাদিসূক্ত রূপয়া, তদুক্তম্,_বিশ্বে- 

্যাদিকং সুক্তৎ দৃষ্টৎ তত্ত্র্গণা তদা। স্ত্তয়ে যোগনিদ্রায়াঃ সমং 

দেব্যাঃ পুরন্দর। অস্য। দেব্যাঃ সমুৎপন্ধিশ্চরিতং স্তোত্রমিত্যপি | হিতায় 

সর্ববভূতানা€ ধার্ধযতে ব্রহ্মবাঁদিভিঃ ইতি বিশ্বেশ্ব্ধ্যাদিসৃত্তমেব রাত্রিসুক্ত- 
মিতি ববহ্িয়নে ৷ কালরাঁত্রম হারাত্রিরিতি তত্র রাত্রিপদাভ্যাসাদিতি 
াধাম্ | বিশ্বেশ্বরীপদেনোপক্রমাৎ বিশ্বেশ্বরীসূকমপি ॥ ৭৮॥ সমান্ডো 

সাবনেঃ কঃ প্রকাশো যত্র ভাদৃশে মন্বস্তরে তদ্ব্ণনে ইত্যর্থঃ ॥ 

ইতি শিবভট্রস্থত-সতীগঠজনাগোজীভট্রকুত-সগুশতী-* 

ব্যাখ্যানে প্রথমোহধ্যারঃ1 ১॥ . 



১৫৬ শ্রীশ্্রচণ্তী 

তত্বপ্র। উপসংহরতি-__এবম্॥ এষা অপরোক্ষীভূতা মহামায়া এবমনেন 

প্রকারেশ ক্ষন সংস্ততা সতী স্বয়ং সমূৎপন্না ॥ প্রস্ত।ব।স্তরং প্রতিজাঁনীতে__ 
প্রভাবমিতি। অস্যা! দেবা ভূয়: পুনরপি প্রভাঁবং শ্রঠু তে তুভ্যং বদামি ॥ ৭৮ | 

ইতি গয়ঘভ-বন্দযঘটিকুলোপ্তব-শ্রীগোপালচক্রবর্তিবিরচিতায়ং চণ্ডীটাকা য়াং 

তন্বপ্রকাশিকায়াং মধুকৈট ভবদঃ ॥ * ॥ 

এই মহ'মায়। ব্রহ্মার স্তবে এইবপে ( একবার ) স্বয়ং উৎপন্ন! অর্থাৎ 

'্মবিভূতি। হুইয়াছিলেন। (রাজন!) পু্র্ববার এই দেবীর প্রভাব 
তোমার নিকট ব্ণন! করিতেছি শ্রবণ কর। ৭৮ | 

মধুকৈটভ-বধ সমাপ্ত । 

ভাষ্যব্যাথ্যা। এই মধুকৈটভ-বণ দেবীমাহাস্ব্যমধ্যে প্রথম চরিত বলিয়া 

শান্সে প্রসিদ্ধ) ইহার দ্বারা দেবীম্থক্তের (খকৃনংহিতা ৮ম অষ্টক ৭ম অধ্যায় 

১1২২ বর্গে) ১টী মন্ত্র ও অপর মন্নের পাদভ্রয়ের অর্থ বত হীত হইয়াছে । 

সায়ণাচার্ধা স্বকৃত ভাষ্যে সেরূপ অর্থ না লিখিলেও ক্ষতি নাই, কেননা যি 

পুরাঁণাদিই বেদের প্রাচীন ব্াখ্যা । 

্রঙ্গাকে কন্ফণ গুদান, স্থষ্টি প্রথমে আদ্যাদেবীর স্তব, হরিকে দিদ্রাধুক্ত 

করা, তাহাকে প্রবুদ্ধ করা, নিদ্রারূপার ত্রঙ্গনয়নে অবস্থিতি, ঈশ্বরত্ব, দর্শন 

শ্রবণাদি কাঁধ্যে মহাঁমায়ারই কর্তৃত্ব প্রযুন্ত ভ্রীবের অনিচ্ছাঁসত্বেও মহামায়ার 

ইচ্ছানুসারী কাধ্য--এই তত্ব না জানিয়া অভিমান বূলে অগ্রসরতার ফল-- 
বিনাশ ;-_এই কয়টা কথা দেবীন্থক্তস্থ একমন্ত্র এবং অপর মন্ত্রাংশের তাৎপর্য 
_ইহারই বিস্তৃত বিবরণ_ম্ধুকৈটভ বধ । পৌরাণিক উপাখ্যান দ্বার! বেদকে 

পরিপুষ্টি করিতে হয়, এ বিষয়ে প্রমীণ ভাষ্যে উদ্ধত হইল। দেবীর এই প্রথম 
'রিত বেদমূলক। অপর চরিতদ্বয়ও বেদমূলক তাহ] পরে দ্রষ্টব্য । যঞ্্রের কার্য 

ন্ত্রপরিচালকের কর্তৃত্ধের ন্তায় বিষুটকুত মধূৈটভবণে মহামায়ার কর্তৃত্ব বুঝিতে 

কর ॥ 71৮ ॥ 



ক্রিভীম্মসোঞ্ক্যান্লগ 1 
সত 

ধধিরুবাচ। 
দেবাস্মরমভূদষুদ্ধং পূর্ণমব্শতং পুর!। 
মহিষেইস্থুরাণামধিপে দেবানাঞ্চ পুরন্দরে ॥ 5 
তত্রাস্থরৈম'হাবীর্ধোরে'বসৈম্তং পরাজিতম। 
জিত্বা চ সকলান্ দেবানিন্োইভন্মহিযাত্বরঃ ॥ ২ 
ততঃ পরাজিত। দেবাঃ পদ্মুযোনিং প্রজাপতিমৃ। 
পুরস্কৃত্য গতাস্তত্র যত্রেশগরুড়ধবজৌ ॥ ৩ 

দেবীভাব্যম। অথ দ্বিতীয় চরিতমারভ্যতে, " কিংকারণমাদ্োনৈব চরি- 
তার্থভ্বাৎ। ইতি চেন্স, যৎস্বভাবেতি প্রশ্নন্য নিরবশেষসমাধানার্থহ্াৎ। তথাহি 

“ম্বাভাবিকী জ্ঞানব্লক্রিয়া চেশতি শ্রতেদ্বানং বলং ক্রিয়া চেতি স্বাভাবিকী 
শক্তিঃ, স্বভাঁবঃ স্বাভাবিকী শক্তিরিতোকোহর্থ:। তত্র বিঞুমোহদশীয়াঁমপি 
স্ততা স্তোতুরভীষ্টমবো ধীত্যাপাচরিতেন জ্ঞানস্বাভাব্যব্যাখ্যনম। দ্বিতীয়েন বল- 
স্বাভাব্যব্যাখ্যানমিতি দ্বিতীয়ারস্তঃ। দ্বিতীয়চব্রিতঘটকং “দেব্যা বীর্যেণ সংরৃত, 

ইত্যাদদিকমেতল্লিগম্। তৃতীয়েন কাল্যাদীনাং স্থষ্িম্তাসাং লয় ইতি ক্রিয়া বাহু- 
লা।ৎ ক্রিয়াস্বাভাব্যব্যাখ্যানমিতি স্বভাবপ্রশ্ন: শ্রত্যুক্তদিশা নিরবশেষং সমা- 

ধীয়তে । অ।গমবিশেষান্বর্তিনস্ক আদ্যেন তামসী দ্বিতীয়েন রাজসী তৃতীয়েম 

সান্বিকী ব্যাখ্যাতা। আদ্যে তামসীতি স্পষ্টমুক্তম্। দ্বিতীয়রিতস্থমধূপানং 
রাজসীলিঙ্গম্ । ভূ তীযে রিপুরিরক্ষিষম্! দৃতপ্রেরণং সাত্বিকীলিঙ্গামত্যাহুঃ | 'আদেো 

তামসী, তৃতীয়ে চামুগ্ড রাজসী, অন্ধিক সান্তিকী, দ্বিতীয়ে সমস্থরূপা। রক্ত- 
পান" রাঁজসীলিঙ্মম্ একৈবাহমিতা।দি তত্দ্রোপদেশঃ সান্তিকীলিঙ্গং, সমস্তদেব- 

তেজঃসন্ভবন্বং সমস্তরূপালিক্ম। সমস্তরূপা ইত্যন্য ব্যাখ্যানং ত্রিগুণেতি। 
তমোভাবানন্তরং সাম্যাবস্থী, তত; কষ্টিঃ) ততঃ স্থিতিরিতি সাংখ্যাহ্যক্তব্রমেণ 

চরিতত্রয়োপ্ভাসঃ |. রজসৌ নিরমেন গুগাস্তরান্ধ্বর্তনমিত্যেতছপদর্শ়িতুৎ, 
তৃতীয়ে ছ্ধয়োঃ সমাবেশ ইত্যয়মন্মীকমন্তঃ পন্থাঃ ৷ তন্মাৎ সর্বঘৈব চরিতজ্রয়মুপ- 
ব্ণনীয়তামাপদ্যত ইতি সিন্ধো। দ্বিতীয়ারস্তঃ। এতেন তৃতীয্ারস্তো ব্যাখ্যাতঃ। 



শ্রীন্নচণ্তী। ১৫৮ 

অতএব বহুধ] শ্য়তাঁং মমেতি পূর্ববমুক্তমূ। দেবাসুরমিতি তন্বেদমিত্যণি গুরু- 
লঘাদ্দিত্বাত্যুপগমাহুত্বরপদরৃদ্ধা, দেবাননরম্তান্তি প্রহত্ুরূপেণেতার্শ আদিত্বাদচা 
বা ব্যাপ্যেত্যুহ্ক্রিয়ায়াঃ কর্মত্বাঘ্বোপপাদনীয়ম। পুরেতি প্রথম মবস্তরাক্ষেপঃ। 
তেন পুরন্দর ইতি. প্রথমমন্বস্তরীয়েন্্গ্রাহকম্। সর্ধবমন্বস্তরীয়েঙ্দাণাং পুরন্দরত্বেন 
সর্ধ এব পুরন্দরা ইতি মার্কগ্েয়পুরাঁণ এবোক্রতয়! সামান্তশব্ন্তেতরবারৃত্তা 
বিশেষপরত্বোচিতাৎ | ইতরব্াবর্তকঞ্চ পুরেতি। শ্বারোচিষমন্বস্তরং দ্বিতীয় 
তম্মাৎ পূর্বমিত্যাদাস্যৈব প্রাপ্তে: । অন্যথা দেবানাঞ্চ পুরন্দর ইত্যনর্থকং স্যাৎ। 

যছ! পুরা পূর্বতন-পাদ্মকল্পে । দেবানাং পুরন্দরেহধিপ ইত্যনেন বৈবস্থতমন্বত্তর- 

ল[ভঃ। পাম্মাবৈবন্ব তম্স্তরে পুরন্দরনাস্র ইন্স্য দ্েবাধিপতয়া বিষুপুরাণাদাবৃক্ত- 

স্বাৎ। বারাহকল্পমন্তন্তরবিবরণঞ্চ মার্কগেয়াদাবুক্তমিতি ন তত্র পুরন্দরত্তেন 

বিশেষোলেথ ইব্দি দোয়ম্। ১--৩। 

( নাগোজী ) ভূয়; শৃৰিত্যুন্তং তত্রেতিহাসমাহ-__খধিরুবাচ । দেবাস্ুর- 
নিঠি। অস্রাশামধ্পে মহিষে চ সতি পুনর্দেবানামধিপে পুরম্দরে ইন্দে 
সতি। দেবা অস্ুরাশ্চ প্রহর্ভারো ত্র তাদৃশং যুন্ধমব্দশতমাসীদিত্যর্থঃ। 
দেবান্থরমিতাত্রার্শআদিত্বাদচ | রস্তাম্বরতপস্যয়। প্রসন্নস্য শিবস্যাংশো- 

হুয়ম । তথ্স্ুতো মহিষঃ। সচ তপসা দেবীনিকটে মম সাধুজাৎ ভব- 

স্বিতি বরং প্রার্থিতবানিতি কালীপুরাণে স্পটম্ ॥ ১॥ 

( নাগোজী ) তত্রেতি । ইন্দ্রঃ স্রররাট ॥ ২ 

( নাগোজী ) তত ইত্তি। পদ্মযোনিং ব্রঙ্গাণম্ । প্রজাপতিমিতি তস্য 

বিশেষণমৃ। ব্রদ্ধণঃ প্রজাঅন্ড হেন সিদ্ধসন্বত্বাৎ আদৌ দেবানাং তত্র 

শ্বীমনম । ততঃ পালনসংহারয়োঃ বিফুশিবয়োরেবাধিকারাৎ স-ব্রক্ষণাৎ 

তয়োঃ সশীপে গমনয্ ॥ ৩ ॥ 

তৃপ্র। ভূয় শৃ]ু বদাহি ইতি যৎ প্রতিদ্রাতং তৎ প্রন্তৌতি-_ _খাষিরুবাচ | 
দেবা । পুরা পৃর্বশ্মিন কালে পূর্ণম্ অনানাতিরিক্তম অন্দশতং বৎসরশতং ব্যাপয 
'দেবাস্রং দেবাস্ুরনামকং যুদ্ধমতৃৎ, দেবণ্চ অন্্রাশ্চ যেদ্ধারো ঘত্র যুছ্ছেঃ 

প্রয়েজনযোদ্ধভামিতি টণ৭. বাহুল্যাদ্রদ্ধাভাবঃ গুরুলঘদিত্বাৎ উত্তরপদে বা 
ব্দ্ধিঃঃ তখীচ “তত্র দেবাস্থরো নাম রণঃ পরমদারুণঃ” ইতি। কদী? মহিষে 
মহিষাস্রে অশ্ররাণাম্ অধিপে সতি দেবানাঞ্চ পুরন্দরে অর্পিপে সতি। অন্র 
শ্ুরন্দনাস্ি ইন্ছে বৈবন্বতমন্স্তরে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ। এতদযুক্তং দ্বিতীয়- 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ১৫৯ 

মন্বস্তরে অতীতেনৈতদাখ্ানস্য কথনাৎ নবা বৈবস্বতমন্বন্তরে পুরন্দরনাম] ইন্জঃ, 
বারাহকনে, “প্রক্ম্বী নাম তত্রেন্দো মহাত্া যজ্্রভাগ ৃবঃ” ইতি। মার্কগেয়েন 

বৈবন্বতমন্গশ্বর উত্বাৎ ইন্দমাত্রন্যৈব পুরন্দরন।মন্্বাৎ। তথাচাত্রৈব, “সর্ব তে 
ভ্রিদশেল্দান্ক 'ব-ক্রয়াস্তলালক্ষণাঃ | সহত্রাক্ষাঃ কুলিশিনঃ সর্ব এব পুরন্দরা” 

ইতি, ভন্ম;* স্কারোচিষমন্বস্তর এবৈতদাখ্যানং, তন্রৈৰ মভিষাদীনামুৎপতেঃ | 
তথাঁচ বি; নম “এম অন্ন্থরে ব্র্গন সর্গ;ঃ আারোচিষেহস্তারে” ইতি । নচ 
“পুরন্দরস্থ*নার মৈত্রেয় ত্রিদশেশ্বর” ইতি বৈঝবোক্তেঃ “অশ্বিনারভবো রাজ- 

সিন্দস্তেষাং পরন্দর” ইতি ভাগবতোক্েশ্চ বিদ্যাবিনোদোক্তং যুক্তম্ ইতি বক্তবাম, 
“বারাহ উাঁত কল্পোহয়ং প্রথমঃ পরিকীর্ভিত:” ইতি মার্কণডেছেন কথয়িত্বা তৎক্রমে- 
টৈব কাঁথতত্রাৎ বরাহকলীয়মাখ্যযনমেতৎ । “ভন্ত নাভেঃ সমভবৎ পদ্মুকোষে' 

হিরণায়” ইহাদি-সপ্তমমন্থবংশাখানোপক্রমে পাদ্মে অঙ্গ ্থষ্টানম্মরণাৎ বিঝু- 
পুরাণভাগবতোক্ুং পাস্মকলীয়মবগন্তবাম্, অন্থক্রমান্গরোধ।াৎ সস্তবাচ্চ ; অতএব 
সর্বৈর্নিবদ্দ,“ভঃ এবং বিরোধে কল্পভেদ এব সিদ্ধান্তত্বেনোক্তঃ| যদৃক্তং কৌন্ে, 
“ৰিরোধো বাকায়োরধত্র নাপ্রামাণ্যং তদিষ্যতে | যথা বিরোধো ন ভৰেতৃখৈবার্থ 
প্রকল্াতে' ঠাঁন॥ ১। 

ভন্বপ্র। তত্র। তত্র ধুদ্ধে মহাবীর্ধেরস্থুৈদ্দেবসৈন্তং পরাজিতম্ অভিভূতং, 
-ন কেবলনেভ'৭ৎ কিন্তু সকলান্ দেবান্ জিত্বা মহিষাতু রঃ ইন্দ্রশ্চাভৃৎ ॥ ২॥ 

তত্বপ্র। *৩:। ভততস্তদনন্তরং দেবাঃ পরা জিতাঃ সন্তঃ পদ্মযোনিং প্রজা- 
পতিং ব্রহ্ম ।ণং পুরস্কত্য তত্র গতাঃ যন্ত্র ঈশগ্রুড়ধ্বজো হরিহরৌ বর্তেতে দক্ষাদি- 
ব্যারনতয়ে পম্মযোনিপদং, তখাচ কোষ, “প্রজাপতির দক্ষাদৌী মহীপাঁলে 

ৰিধাতরি” ॥ ৩॥ 
খখি বলিলেন, পূর্ববকালে যখন মহিষাস্থর অটরগণের রাজা এবং 

পুরন্দর ঞ্বেগণের অধীশ্বর, সেই সময়ে শতবর্ষব্াপী দেবাহ্থর সংগ্রাম 
হুইয়াছিল | ১। 

সেই সংগ্রামে মহাবীর অস্ত্ররগণ দেবসৈন্ত পরাজিত করল। 

€ পরিশে-: ; শহ্ষাস্তরর সর্ববদেববিজয়ী হইয়। ইন্দ্রপদ গ্রহণ করিল । ২। 
অ৭.% পরাজিত দেব”ণ প্রজাপতি ব্রন্মাকে অগ্রবত্তাঁ করিয়! হবি- 

হর-সমিশানে গমন করিলেন । ৩। 

ভাষ:৭1771 পুরন্দর ইন্সের সাধারণ নাম। ফে'সময়ে পুরন্দর দেবগণের 
অধীস্বর-_-একথা বাঁললে, কোন বিশেষ সময়ই বুঝ যায় না; অধ্তএব মুল- 



১৬০ শ্্ীপ্রীচণ্ী। 

শ্লোকের এ অংশ অনর্থক। এই আপত্ির উত্তরে বলা যায় ষে, এখানে পুরন্দর 
শব্ধ দ্বার! প্রথম মন্বস্তরের ইলকে বুঝাইতেছে ; কেননা অপর মন্বস্তরের ইন্দ্সমূহের 
নাম কীর্তন করা অ।ছে, এবং সকল মন্ব ্থরের ইন্দই পুরম্দর একথাও বলা আছে । 
শ্রথম মনস্তরের' ইন্দের নাম উল্লেখ না থাকাতে পুরন্দরশবে সেই ইন্দ্রকেই 
লৃওয়া হইয়াছে, কেননা দ্বিতীয় মন্বন্থরের মেদস্ মুন “পূর্বক।লে” বলিয়াছেন । 
এক্ষণে ভাঁবার্থ এই, প্রথম মন্থর অধিকারকাঁলে এই দেবাসুর সংগ্রাম ঘটিয়া- 

ছিল। অথবা অতীত পাস্মকল্পের সপ্তম মন্বন্তরে এই সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। পাদ্ম- 
করের সপ্তম মন্বন্তরের ইন্দ বিফুপুরাণাদি ওগ্চে “পুরন্দর' নাঁমে বীর্তিত1১--১১। 

যথা বৃত্তত তয়োস্তদ ম্মহিযাস্থরবেষ্টিতম্। 
ত্রিদশাঃ কথয়ামাম্র্দেবাভিভববিস্তরম্ ॥॥ ৪ 

'দবাভাষাম্। যথা রৃত্তমিতি পদদ্বয়, তেন তছদিতাস্ত নানর্থকাম। তদ্বৎ 
তত্,ল্যং তদন্রূপমিতি যাবৎ, কথয়ামাস্মরিতি-ক্রিয়াবিশেষণম। তয়োরিতি 

সন্বদ্ধবিবক্ষয়া বা সমীপ ইতাপ্যাহারাছা সপ্তমান্তত্বাদ বা সমাধেয়ম 1 অন্তাপক্ষে 
তাবজজ্ঞ/নান্থকলশব্দরূপকথনস্য আকাশাম্মকশ্রোত্রেক্িয়রত্তিতয়া শরীরঘটকী- 
ভূতাকাশাদিরৃন্ভিতয়া বা ভবতোবাধিকরণং পরমাক্মাবচ্ছেদকতদঘটি তপিগুরূপাবীশ- 
গরুডধজ। ; খা গৃতং খা না খটেকঙ্দেশারূঢদেবদত্তাধিকরণৎ তদ্ৎ। যদিতু 
তদবচ্ছিন্নপরমাত্মরূপাবপি তে, তথাপি বক্ৃপ্রতীতান্ুরোধাদধিকরণতাং ভজেতে 
নবঘনশ্যাঘঃ রু্ ইতিবৎ, দেবাভিভবনে বিস্তরঃ প্রপঞ্ধো যস্য তদমরবিজয়- 
বহুলম্, দেবাভিভবন্ত বিস্তরঃ প্রপঞ্জো যত্রেতি বা। ৪ | 

( নাগোজী ) যখ'বৃক্তমিতি। দেবানামভিভবস্য বিস্তর; প্রপঞ্চে! 
যত্রেতি চেছিতবিশেষণম্ ॥ & ॥ 

তন্বপ্র। যথা। ত্রিদশ৷ দেবা ভয়োঃ সঙ্ঘদ্ধে মহ্ষান্ুরচেষ্টিতং যথা- 

বৃত্তং যথাজ।তং তৎ তথ কথর়[মাস্ুঃ, কীদুক্? দেবাভিভববিস্তরং দেবানাম্ 
জভিভবস্য বিস্তরে। বানুলাং যন্ত্র, কথনক্রিয়াবিশেষণং বা ॥ ৪। 

দেবণণ অমরবিজয়'বছুল মহিষাতরের চরিত তাহাদ্িগের নিকট 

যথাযথ বর্ণনী কারলেন। ৪। 

সৃত্যেজ্জাগ্ন্যুনিলেন্দ্ুনাং যমস্ত বরুণস্য চ। 

অন্তেষাং চাধিকারান.স স্বযমেবাধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ 



দ্বিতীয়াছধায়ত ৷ ১৬১ 

দেবীভাষাম। অিকারান্ অধিক্রিয়ন্তেহুমী ইতি অপ্রিকারাঃ স্বর্গপ্রদেশাঃ 
অধিতিষ্ঠতি যথেষ্টবিনিয়েগবিষয়ীকরোতি । যদ্বা অধিকারান্ কন্মাণি-__অধি- 

তিষ্ঠতি নির্বন্তয়তি। ক্বয়মেৰ সহায়নৈরপেক্ষ্যেণ | ৫। 

( নাগোজী ) সুর্যোন্দ্েতি। স স্বয়মিতাত্র এন্ত্দোঃ ইতি স্বলোপঃ। 

সদ্স্বয়মিতি দ্বিসকাঁরপা)স্তব অনচি চ ইতি দ্বিত্বেন বৌধ্য । € ॥ 
তত্বপ্র। অদেবাহ-হ্র্ধো। স মহিষাত্ুরঃ স্থর্ধাশক্রাগ্রিপবনচজ্বীণীং 

যমবরুনয়োঃ অন্ধেনা" গণদেবতাঁদীনাৎ চার্িকারান্ শ্বয়মেবাঁধিতিষ্ঠতি অধি- 
করোতি, অপধিতিঈহের পকারা তাত ॥ ৫ ॥ 

( তাহার! বলিলেন) মহিষাস্থর নিজেই সুষ্চ, ইন্দ্র, অগ্মি, বায়, চন্দ্র,ষম, 
বরুণ এবং অন্ান্যা দেবগনের অধিকার গ্রহণ করিয়াছে । ৫। 

স্ব্গান্িরাকতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণ। ভাবি । 
বিচরন্তি যথা মর্তা। মহিষেণ দুরাত্বনা ॥। ৬ 
এতদ কথিতং সর্ববমমরারিবিচোষ্টতম্। 
শরণঞ প্রপন্নাঃ স্মো৷ বধস্তশ্না বিচিন্ত্যতাম্॥ ৭ 

দেবীভানাম। তেন দুরাম্সনা মহিষেশ স্বগা্গিরারুতা দেবগণ। মর্ত্যা ইব 
ভঁমৌ বিচরভীতি ভুগখোতিশয়ঃ স্থচিতঃ ৷ ৬1 ৭। 

( নাগোঞজী ) ম্বর্গাদিতি । নিরাকৃতাঃ নিঃসাব্রিভা ॥ ৬ 

( নাগোজী ) এতদ্ব ইতি । বঃ ইতি দ্বয়োর্ুবচনং গৌঁরবাৎ। চ পরং 
শরণং প্রপন্নাঃ আগতাঃ স্মো ভবামঃ 1 ৭ ॥ 

তত্বপ্র । বর্গাৎ | সর্দ্বে দেব্গণাস্তেন মহিষেণ নির।রতা দূরীরুতাঁঃ সম্তঃ 

যথা মর্ভী মন্গষাত ভথ। বিচরন্তি প্রতিচ্ছন্না গতাগতং কুর্বস্তি ছুরাস্ত্ন। দুষ্ট- 

স্বভাবেন ॥ ৬ ॥ 

তত্বস্র। এতৎ। এতৎ অমরারিবিচেষ্টতম্ অস্বরচরিত্র বো যুম্মান্ প্রতি 

কথিতম্। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু ম্মো বয়ং শরণং প্রপনায তস্য বধোপায়ঃ 

বিচিস্ত্য তাম্ ইতি প্রার্থনা 1 ৭ ॥ 

ছ্রাত্ম! মহিষাস্্র সকল দেবতাকেই স্বর্গ হইতে নিষ্ষাষিত করিয়া 

দিয়াছে ; তজ্জন্য দেবগণ ( এক্ষণে ) মনুষ্যগণের হ্যায় পৃথিবীতে বিচরণ 
করিতেছেন । ৬। 

২১২২ 



১৬২ শী শ্রচণ্তী। 

অন্থরের এই সমস্ত দৌরাআই আপনাদের নিকট বলিলাম এবং 

( এক্ষণে ) আমরা আঁপনাদিগের শরণাপন্ন হইতেছি ; €সই- দুরাত্ব! 

অস্রের বধ চিন্তা করুন । ৭ | 

ইছ্খং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদন: | 
চকার কোপং শ্তুশ্চ ভূ (ভ্র)কুটাকুটিলাননৌ ॥ ৮ 

দেবীভাষ্যম। মধুস্থদনে' দৃষ্টনিগ্রহীতেতি শস্তুঃ কল্যাণকরশ্চেতি তাঞ্চ' 

তৃকুটাকুটিলাননৌ জাতাবিতি শেষঃ, যুগপদন্বয়াদ্থিবচনম্। ৮। 

( নাগোজী ) ইথমিতি। ভ্রবোঃ ঝুঁটিঃ কৌটিপাৎ তেন কুটিলে 

ভুগ্নে আননে যয়োস্তৌ । জশব্দস্য পৃষোদরাদিহাৎ হ্স্বঃ ৷ কুটেরিকৃ- 

প্রত্য়াস্তাৎ কৃদিকারাৎ ইত্তি ডীপ। ব্রক্ষণঃ কোপেহুপি রজআধিক্যেন 

শিবস্য তমোগুণপ্রাধান্তেন কোপেহুপি তমোগ্তণস্তাধিক্যেন বিষুণকোপস্ত 

পালনযূলত্বেন সত্বাধিক্যবত্তয়া ত্রিগুণ। এষ! ইতি ধবন্াত। অতএবোক্তৎ 

বৈকৃতিকরহস্যে,_“সর্ববদেবশরীরেভ্যো যাঁবিভূতামিতপ্রভা | ব্রিগুণ! 
স। মহালন্ষমীঃ সাক্ষান্মহিষমর্দিনী ॥” তত্রাপি রজঃসন্বযোরাধিকাম্ । 

দেবানাং রজঃসত্তরময়ত্বাৎ ॥ ৮ ॥ 

তত্বপ্র। ইথম্। মেধসো বচনমিদম্। দেবানাম্ ইত্খম এবংবিপ[নি বচাঁধস 

নিশম্য 'মধুস্থদনঃ শ্রীরুঞ্ণ) কোপং চকার শল্তৃঃ শিবশ্চ কোপং চকার, মধুস্থদন 
ইতি শস্তুঃ ইতি চ উচিতপদোঁপাঁদানং দৈত্যনাশকত্বাৎ কল্যাণকরত্বাচ্চ, মধু- 

নামানমন্থরং স্থদিতবান্ মধুস্থদনঃ, শং কল্াণীমম ভবতি শভূ, তৌ কীদুশৌ ? 

ভূকুটা লল/টসক্কোচনং তয়া কুটিলং ভাসণঘ্ আনন যয়ে|ঃ তৌ, অত্র ভ্রুকুংশাদীনাং 

হন্বাতাবিতি হৃম্বাতোবিষয়ে ছান্দন খকারাদেশঃ। যথা “নাহ বিভেমাজিত 

তেহুতিভয়ান কাস্ত-জিহবা কনেত্রভৃকুটার ভসো গ্রদংস্্াদি”তি সপ্তমে, ক্কুটিতাকারবৎ- 

পাঁঠং কেচৎ পঠস্তি ভাষারসিক।ঃ | অত্র সমুদায়সংখাগ্রহণাদ্দিহম ॥ ৮ 

দেবগণের এই প্রকার বাকা শ্রবণ করিয়া হরিহর ক্রুদ্ধ হইলেন, 

তাহাতে 'তাহাদ্িগের বদনমগ্ুল ন্রুকুটিচিহ্বে পুটিল ভাব ধারণ 

করিল । ৮ | 

ততোইতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণে৷ বদনাত্ৃতঃ। 
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্াণঃ শঞ্চরস্য চ ॥॥ ৯ 



ঘবিতীয়োছধ্যায়ঃ ৷ ১৬৩ 

দেবীভাষ্যম। কোপোদয়ানস্তরং চক্ষিবদনাত্তেজোনিক্ষমণং ততো ব্রহ্মণঃ 
শহ্ষরম্য চ বদনার্দিতি ততোহয়াৎ পর্যবস্যতি। বদনাদিত্যনেন তত্তেজসাং প্রকর্ষঃ 
স্থচিতঃ, চক্রিপ্রভৃতিদেবতেজঃপ্রকর্ষেণ দেবতীস্তরতেজঃসহকৃতেন দেবী শরীরমাঁবি- 

ফ্তমিতি ভাব; | ৯। 

( নীগোজী ) তত ইতি । দ্বিতীয়ৎ তত্ত ইতি প্রসিদ্ধাদিত্যর্থকৎ বদ- 
নাদিত্যন্ত বিশেষণম্ ॥ ৯॥ 

তন্বপ্র। ততঃ। ততম্তদন্তরং চক্রিণৌ বিক্কোর্বদনাৎ মহৎ প্রচুরং তেজো 

নিশ্চক্রীম নিঃস্যতং ততো বিক্োন্তেজোনিক্ষমপানস্তরং ব্রহ্মণঃ শঙ্করন্য চ তেজো 
নিশ্চক্রাম। কীদৃশস্ত ? অতিকোপেন পূর্ণস্য, পদারত্তযা ব্রয়াণামেব বিশেষণ 
কোপপূর্ণত্বেন তেজসঃ স্থানাভাবাৎ নিক্রমণং, অন্তস্মিন্নপি ঘটাদৌ পূর্ণে সন্ভি 
ত্দস্ত-স্থং দ্রবদ্রব্যং বহিশিঃহ্যত্য পততীতি লোকপ্রসিদ্ধমপি | ৯ 

অন্তর অতি ক্রোধপুর্ণ চক্রপাণি, ব্রহ্মা এবং শঙ্করের মুখমগুল 

হইতে তেজোরাশি নিঃস্যত হইল । ৯। 

অন্টেষাং চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ। 
নির্গতং সুমহত্তেজন্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত ॥| ১০ 
অতীব তেজনঃ কুটং জ্বলন্তমিব পর্ববতমূ। 
দ্ধশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরমূ ॥॥ $, 

দেবীভাষ্যম্। শক্রাদীনাং শরীরতো৷ নিগতং সুমহত্তেজশ্চ তচ্চ চক্রি- 
ব্রহ্মশঙ্করবদননিক্ষান্ততেজশ্চ একাপধ্যবসানং যথা স্তাৎ তথা সমগচ্ছত মিলিত- 
মভূৎ, সমো দৃগ্ঠত্ীত্যাদিনা স্থত্রেণাকশ্মকন্য সংগমেস্তঙ্। তেজসোর্মেলনং 
হি দ্বেধা সম্পদ্যতে প্রভয়া চ স্বরূপেণ চ, নেদং মেলনং প্রভয়া কিন্ত স্বরূপেণ, 
যতঃ খন্বিদমৈক্যপধ্যবসানম্ ; এঁক্যাদা ইত্যৈক্যম্, আভজ্বীভিবিধৌ | ১০। ১১। 

( নাগোজী ) অন্যেষাৎ চেতি। কুপিতানামিতি শেষঃ। যত্তেজঃ 

নির্গতৎ তচ্চ ব্রন্ষাদ্দীনাৎ তেজশ্চ এক্যম একত্বৎ সমপচ্ছত | ছান্দস- 
শ্তঙ ॥ ১০ ॥ 

অতীবেতি। অ্রেত্য্য কালে ইতি দেশে ইতি ব| বিশেষ) ॥ ১১ ॥ 
তত্বপ্র। অন্তে। অন্তেষাং শক্রাদীনামপি দেবানাং শরীরতঃ সুম্মহদি- 

প্রচুরং তেজো নির্গতং তচ্চ তেজ এঁক্যং মেলনং সমগচ্ছত প্রাপ্তম্। 'আত্মনেপদ- 



১৬৪ ্রীস্রীচণ্তী 

মিচ্ছস্তি পরশ্মৈপদিনাং রুচিদ্ি'তি সংপূর্বাৎ সকশ্মুকাদপি গমেরাত্মনেপদম্ । 
ষদ্ধা একমেব এঁক্যং স্বার্থে ফ্যণ। একমতৃদিতি। সমিত্যার্দিনা আত্মনে- 
পর্ম্ ॥ ১০ 

তত্বপ্র। অতীব। তে স্বরা দেবাস্তত্র কাত্যায়নাশ্রমে ইতি পরস্পরয়া 

জ্ঞেযং তত্তেজসঃ কূটং তেজোরাশিং দদৃশুঃ, কীদৃশম্? অতীব জবলস্তং দেদীপ্য- 

মানং জ্বালাভিঃ শিখাভির্বাপ্তানি দিগম্তরাণি যেন, পর্বতাঁমব অতুযুক্ছিতত্তে 

দৃষ্টান্তঃ | যদ্বা বনদাহাদিনা জ্বল্তৎ পর্বতমিব ॥ ১১। 

ইন্দ্র প্রভৃতি অন্তান্ত দ্েবগণের শরীর হইতেও স্বমহৎ্ তেজ 

নির্গত হইল এবং যতক্ষণ সকল তেঙ্জঃ সম্পূর্ণ একীভূত না হইল, ততক্ষণ 
মিলিত হইতে থাকিল। ১০ | 

দেবগণ তথায় সেই স্থুমহতৎ্ তেজোরাশিকে জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় 

শিখামালায় দিগন্তর ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত হইতে দেখিলেন | ১১ 

অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্। 
একস্থং তদভুন্নারী ব্যাগ্ুলোকত্রয়ং ত্ববিষা ॥ 5২. 

দেবীভাঁষ্যমূ। তেজঃ উদ্দেশ্পদং, নারী বিপেয়পদম | ক্লীবৈকবচনাস্ত- 

পদানি উদ্দেন্তবিশেষণানি। অত্র তদিতি পদছয়ং, তয়োঃ প্রথমত পরক্রহ্মবাচক" 
“ওতৎসাঁদতি নির্দেশে! ব্রহ্মণস্থ্িবিণঃ স্মৃত” ইতি ভগবদুক্তেঃ | ব্রহ্মণস্তেজসশ্চা- 

ভেদান্বয়: প্রতীতাভিপ্রায়েণ ; তৎপদস্তয তৎসশ্ষিদ্ষিনি লক্ষণ বাঁ । তত্তেজ ইতি 
ষ্ঠীসমস্তমেকপদং বাঁ । এতেন চেতনসম্বদ্ধ উপণাদিতঃ1 অন্র সর্বদেবশরীরজ- 

মিতি পৃথগুক্তমন্তথা যর্খকঞ্চিদ্ ব্রহ্মতেক্গ এব নারী বভৃবেতি প্রাপ্থমাশক্ষোত । 
দ্িতীয়ন্ত প্রক্রান্তবাচি। অভুলমিতি ব্যাঞ্তলোকজ্রয় ত্বিষেতি চ ত্র্ষলিং, 

“ন তৎসমশ্চাভ্যিধিকশ্চ দৃপ্ত ৩” ইতি, “তন্য ভাঁসা সব্বমিদৎ বিভাতীশতি চ শ্রুতেঃ। 

নচ নারীতি তদ্বাধকং “ত্বং স্ত্রীতি শ্রতে১১২। 

( নাগোজী ) অতুলমিতি । তত ততঃ। তন্র পুরাখাস্তরপ্রপিদ্ধে 

কাত্যায়না শ্রমে তত্তেজঃ একস্থং সন্নারী অভুৎ্। ত্বিষ! দীপ্ত ॥ ১২ ॥ 
তত্বপ্র। অতুলং। তত্বদনস্তরং তত্র স্থানে তত্তেজঃ একস্থং মিলিত 

সৎ নারী স্ত্রীরূপম্ অভ, কীদূৃকৃ? ত্বিষী কান্ত্যা ব্যাপ্তং লোকত্রয়ং 

ভূরাঁদ যেন, অতএব অতুলং নিরুপমৎ, সর্বদেবানাং শরীরেভোো জাতং 

শ্রাতুতম্ ॥ ১২ 



ছিতীয়োহুধ্যায় | ১৬৫ 

সেই ব্রিলোকব্যপী প্রভামণ্ডুলে পরিপুর্ণ সর্ববদেব-শরীরসমভূত 
অতুলনীয় পরমাত্ব-তেজোরাশি তথায় একীভূত হইয়া এক নারীমূর্তিভে 
পারণত হইল | ১২. 

ভাষ্য-ব্যাখা। | “দবীন্থৃক্তে মাছে, দেবগন আমাকে নিশ্মীণ করিয়াছিলেন, 

এই যে সংক্ষিপ্ত বেদবাক্য, তাহার বাখ্যাম্বরপে দ্েবতেজে জগদশ্থার 

আবির্ভাবের কথা, এইস্থান হইতে বণিত। তহ্ম যে নারীমূর্তি পরিগ্রহ 

করেন, এ বিষয়ে বেদপ্রমাণ ভাষো আছে। ব্রদ্ষময়ী জগদম্বার তেজে 

ভ্রিলোক উদ্ভাসিত, এই বিষয়ের প্রমাণও বেদে আছে । ভাষো সেই “বদ- 

মন্ত্র উদ্ধত ভইয়।ছে | ১২। 

বদভুচ্ছাগবং তেজস্কেনাজায়ত তনম্ম থম্। 

যাম্যেন চাভবন কেশা বাহবো বিষ্কুৃতেজসা ॥ ১৩ 
দেবীভ[বাম্। উক্তৎ খলু বৈরুতিকরহন্তে “শ্বেতাননা নীলভূজা নুষ্বেত- 

স্বনমগুলা রন্ষমপা! রক্তপাদা নীলজজ্ঞোকুকুন্মদে”তি । তদেতৎ সপ্পশতীমান্তৈর- 
ভান্ুজ্ঞাত* ঘতো রজভগিরিনিভস্য শস্তোস্তেজনা তন্মথন্তা, নবজলপরসোদর- 

কচিরুচিরন্য চক্রিণস্তেজসা বাহুনাং, তুষারকরকিরণমাঁলয়া স্তনদয়ন্ত সরসিজো- 

দরারণশরীরস্ত ব্রশ্গণস্তেজসা পাদয়োনিসর্গপীতন্ত দেবেন্তরস্তা রাজা পহরণ- 

জনিতছৃঃখবাহুল্যাদত্যমশাচ্ো দ্রিক্তরজস্কতয়া মতাস্তরে তু স্বভাবরক্তস্তৈব রক্তেন 

তেজসা অপাস্তয চাবিতাবো বর্ণিতো ভবতি। অথেদৎ বারুণশুর্তেজসা 

জজ্ঘয়ৌরর্ধবোশ্চাবিতীববর্ণনয়। বিরুধাত ইতি চেৎ সত্যমেতদভবিষ্দ্ যদি 

মেদিনীনীলতেজসা নিতম্ববিষ্বন্তাবির্ভীবো নোপাদর্শয়িষাত, অখোপদশিতঃ 

কং বিশেষমাধত্তে ইতি চেৎ স্ফটিকমণিবিষদভাম্বরয়োজ্জজ্ঘয়োরর্কেবোশ্চ নিতম্ব- 

বিশ্বপ্রতিবিদ্গ্রহণমিতি ব্রুমঃ। তেনৈব তন্নীলিমোপপন্তেঃ । বৈকৃতিকরহত্ত- 

বচনস্ত অনীলজজ্বোরুরিতাযকার প্রশ্নেষেণ শ্বেতজজ্ঘোরুরিত্যর্থো বাত্যুপ- 

গম্তভব্যঃ ৷ বরুণকেশতেজস! জঙ্ঘাছ্যুন্ভব ইতি তন্মীলিমৌপপত্তেঃ কথঞ্চিছুপায়ঃ | 

থা ভবতু নানাবর্ণত্বমস্তা ভবত্যেব। তদেতেন শ্রত্যর্থ: সমগ্রাহি,_তথাহি 

শ্বেতাশ্বতরেধু শ্রয়তে “য একো বর্ণেন বহুধা শক্তি যোগা দ্বর্ণীননেকাঙ্নিহিতার্থো 

দধাতী”তি। নিহিতার্থঃ উপাসকৈ রর্পিতপ্রয়োজনঃ, পূর্ণকামন্য স্বগ্য়োজন- 

বিরহাদজাপি দেবৈর্মহিষাস্বরবধরূপৎ প্রয়োজনমর্পিতম। শক্তিরজ জ্েবানাং 

তেজোরূপাঁ, জীবমাত্রন্তাদৃষ্টরূপা1' বেতি জ্ঞয়ম। নন খলু বর্ণবিভাগার্থমেবেদ- 



১৬৬ শ্রীশ্রীচ্তী। 

মুক্তমপি তু দৃশ্ঠতাম্, শুঃ সংহর্ভী, সংহর্তৈবাতেত্যু্যতে, অদনহেতৃদবাত্তত্রেজসা 
মুখমিত্যাহ_-যদিতি। নীলাগ্রনচয়সমপ্রভত্বাৎ সংঘমনসন্বদ্ধাচ্চ যাম্যেনেতি। 

পাঁলকো দানবারিশ্চ বিষুগ্ তত্তেজসা বাহবঃ | ১৩। 

(নাগেজী) তেজোবিভাগেনাঙ্গবিভাগমাহ__যদিতি। শস্তোঃ 

শ্বেতাজতয়া৷ তত্েজ-আয়াতং যুখৎ শ্বেতমিত্য্থঃ | বিষোোনালিবর্ণভয়! 

বাহবোছ্টাদশ নীলাঃ ॥ ১৩ & 

তত্বপ্র। যন্য তেজসা যদক্গমভূত্তদর্শয়তি_যদ্। শাস্তবং শঙ্তৃসম্দ্ধি 

যত্তেজোইভূৎ তেন তেজসা তন্যা মুখমজায়ত, যাম্যেন যমসম্দ্ধিনা তৈজসা তন্তাঃ 

কেশী অভবন্, বিষুণতেজসা তম্তা বাহবঃ অভবন্॥ ১৩॥ 

শক্ষরতেজে সেই নারীর মুখ, যমতেজে কেশ-পাশ এবং বিষুরতেজে 
বাছুসমূহ হইল ॥ ১৩॥ 

ভাষ্য-বাখ্যা। শিবতেজে দেবীর মুখমণ্ডল, বিষুতেজে বাহ, চক্তেজে 
স্তনযুগল, ইল্সতেজে মধ্যভাগ, বরুণতেজে জঙ্ঘা ও উরুদেশ এবং ব্রদ্মার তেজে 
চরণ উৎপন্ন হইয়াছে । এই অংশ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বৈকৃতিক রহম্য- 

নামক তম্্গ্রন্থের একট বর্ণনী অবগত হওয়া আবশ্বাক । সেই বর্ণনাটা এই,__ 
দেবী মহিষমর্দিপীর মুখমণ্ডল শ্ুক্রবর্ণ, বাহুসমৃহ নীলবর্ণ, স্তনযুগল উৎকৃষ্ট 
শুক্ুবর্ণ, মধ্যভাগ রক্তবর্ণ, জক্ঘা এবং উরু নীলবর্ণ এবং চরণযুগল রক্তবর্ণ। শিব, 
বিষণ, চত্ত্র এবং ব্রহ্মার বর্ণান্থসারে এ সকল অঙ্গের বর্ণ হইয়াছে । যদি বল, 
ইজ গীতবর্ণ এবং বরুণ শ্বেতবর্ণ__ইহা। শাস্থ হইতে জানা যায়; সুতরাং ম্ধ্য 
পীতবর্ণ হওয়াই উচিত, রক্তবর্ণ হইবে কেন? জঙ্ঘা উরুও শ্বেতবণ হওয়া 
উচিত, তাহা না হইয়া নীলবর্ণ হইল কেন? তাহার উত্তর এই যে, পীতবর্ণ 
ব্যক্তি অতিক্রোধে বা অতিহ্ঃথে হঠাৎ রক্তিম আভা ধারণ করে। ইন্দ্রের 
তখন সেই ক্রোধ বা ছুঃধের অবস্থা; তাৎকাঁলিক তেজে উৎপন্ন মধ্যভাগ যে 
রক্তবর্ণ হইবে তাহা বিচিত্র নহে। জজ্ঘা উরু সম্বদ্ধে কথা এই যে, বরুণের 
তেজ: স্কটিকমণির হ্যায় স্বচ্ছ শুক্র ও প্রতিবিষ্বগ্রাহী ; সেই তেজে জঙ্ঘা উরু 
উৎপন্ন হওয়াতে পৃথিবীর নীলতেম্বে উৎপন্ন নীলবর্ণ নিতন্বের প্রতিবিষ্ব এ 
জন্তবা-উরুতে নিপতিত হইয়া উহাঁকেও নীলবর্ণ করিয়াছে। জবাপুণ্ধের 
নিকট স্কটিক থাকিলে সেই স্ফষটিক যে জবাপুণ্পের স্তায় রক্তবর্ণ বলিয়া 
প্রতীত হয়, ইহা সকলেই জানে। ব্রহ্মময়ীর কেবল যে এই কারণেই ভিন্ন 
ভিন্ন দেবতার তেজে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আবির্ভীত হইয়াছে, তাহা নহে; আরও 



দ্বিতীয়োছধায়ত। ১৬৭ 

কারণ আছে । সেই কারণতন্ব একটু আলোচনা করিতেছি । শিব সংহারকর্তা ; 
সংহার__বেদে এবং “দবীমাহাষ্মোও কয়েক স্বানে ভক্ষণ নামে ব্যবন্থত 

হইয়াছে; ভক্ষণ ধাহার কাধ্যে তদীয় তেঙ্গে মুখের আবির্ভাব অবশ্যই সঙ্গত 
বলিতে হইবে । নীলাঞ্জন-সদূশ যমতেজে কেশের উৎপত্তি ইহাও সঙ্গত। 
পালনকর্তা 'বিঞুুর তেজে বাহু, অমুতভ্রাবী সুধাকরের নিম্মল তেজে জননীর 

পয়োধর, এ কথা শুনিলে কোন্ সন্তান পুলকিত না হয়? ইন্দ্র বজ্রভীরবাহী ; 
তাহার তেঙ্গে বাহুসমৃহসম্ুল মহাবক্ষঃস্থলের ভারবহনে উপযুক্ত মধাদেশের 
আবির্ভাব নিশেষ সঙ্গত । মধাভাগ দেহরপ ব্রন্াণ্ডে স্বর্লোকস্থানীয় স্ব্লোকের 
অধিপতি ইন্দের তেজে স্বর্লোকের স্থষ্পুষ্টি অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় কি? 
পৃথিবীর বিশ।লতা, বরণের ্বচ্ছতা, ব্রহ্ম! ও দিবাকরের পবিভ্রতা-_-পাবনী শক্তি, 

দিবাকরের উজ্জ্বলতা, বসুগণের সৌম্যভাব ও বরপ্রদান, এই সকল পর্ধযালোচন। 
করিলে নিতঙ্বপ্রভীতির উৎপত্তিরহস্তা অনুভব করিতে পারা যায়। কুবের 

উত্তরদিকের অধিপাতি, সেই উত্তরদিকেই কুবেরপরিবারমধ্যে পৃথিবীও অন্তম 

দেবতা, স্রাণোঁজ্জয় পুঁথবী হইতে উৎপন্ন, অথবা পার্থিবগুণ গন্ধ প্বাণ লইবার 

একমাত্র উপায়; পুর্থবীর সহনুত কুবেরের যে পারিবারিক সম্বন্ধ, তাহাতে 

পৃথিবী-সন্বদ্ধযুক্ত প্রাণেক্্িয় বা নাসিকার কুবেরতেজে আবির্ভীব অসঙ্গত নহে । 
দক্ষপ্রজাপতির শুদ্ধভা ও দৃঢ়তা, অনলের দীপ্চি, এবং সম্ধ্যা্বয়ের আরক্ত 

কৃষ্কবর্ণ, বিবেচনী করিলেই দস্তাঁদির উৎপত্তিরহন্ত জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। শ্রবণ 

আকাশেজিয় বা আকাঁশমূলক শব্ধ শ্রবণের উপযুক্ত উপায়; বাযু সেই 

আকাশের অতি ঘনিষ্ঠ, এমন কি ধ্যানে বাষুকে আকাশশ্বরূপই বলা 
হইয়াছে, এই নৈকটাহেতু মহিষমার্দিনীর শ্রব্ণদয় বাযুতেজে উৎপন্ন, ইহা বল! 

হইয়াছে | ১৩--১৭। 

সৌম্যেন স্তনয়োধু গং মধ্যকৈক্রেণ চাতবৎ। 
বারুণেন চ জঞ্জোর নিতম্বস্তেজসা ভূব2॥॥ ১৪ 

দেবীভ'ষ/ম। নসৌম্যেনেতি। সৌম্জন্যেনেত্যর্থঃ। সোমঃ পীযুষং স্থতে 
স্তনয়োধুগ্মম্পি তথা ৷ ইন্দ্রঃ কুলিশধারী স্বারাট চ-_বহুবাহুসন্ুলমহোরোভার- 

সহং স্বর্বোকস্থানীয়ঞ্চ মধ্যং ব্যাহৃতিন্তাসে তথাদশশনাৎ “স্বর্লোকো৷ লিঙগমূলে 

ত্ি”তি তক্নোক্তেশ্চ, তদিদমৈন্দ্েণ তেজসাভবদিত্যাহ মধ্যমিতি | স্ফটি কনিম্জীলো 

বরুণঃ খলু জ্ঞায়তে, সুমস্থণপীব্রয়ো রর্বেবার্জজ্ঘয়োশ্চ তত্তেজসা জন্ম, তদাহ 
বাকুণেনেতি । জজ্বোর ইতি মহামায়ায়াঃ প্রাণিত্ববিরহাঁৎ নৈকবন্তাবঃ, জজ্ঘা” 



১৬৮ শ্রীশীচণ্রী 

সহিতাবুদ ইতি মধাপদলোপাদ্বা। নিতম্বস্তা স্ববশালতরী তেজসা তু 

ইতি। ১৪। 

( নাগোজী.) সৌম্যেনেতি । সোমসন্বঙ্গিনেতার্থ ॥ ছান্রসত্বাধিদর- 

মর্থেহছপি যণ । অহএব শ্বেতন্তনী। এন্দেণ মধাৎ রত । জঙ্ে উর 

ইত্যত্র পূর্ববনিপাতৈকবস্তাববিধেরনিতান্বান্ন দোষঃ| হনে পনে বা। 

জঙঘ! উন চ বারুণেনে তান্বয়ঃ | ভূবঃ পৃথ 18 কটিঃ পশ্চান্তাশঃ ॥ ৪ ॥ 

তন্বপ্র। সৌম্য। সৌম্যেন সোমসন্বদ্ধিনা তেজস| অর্থাত্তস্তাঃ সতনয়োধু্মম্ 

অভবৎ? নন্থ স্তনযোর্ধগামিত্লাক্তে ছয়োদিত্বাপত্ত্া। চতুষ্টরৎ স্যাৎ্, মৈবং সন্মি- 

হিত্ত্তবেন প্ররুতার্থন্তৈব বিবক্ষিতত্থাৎ বিভক্তিজ্ঞ পদসাধ্বথিকৈব, ব্যাথাতং চৈৰ 

স্মৃতিকৃতিঃ বৈভক্তিক৫াপেন্ষয়। প্রাতিপদিকারন্ত বলবতঃ যে চাত্র স্বামন যাংশ্চ 

যে চেতি বহুবচনান্তস্তা টম ইতোকব্চনাস্তেনোপা- 

আব্র দিত্যদিতিযমি- 

ত্বমন্ধ তশ্মৈ তে স্বপ্রেতাত্ত 

দানে একো্িট্রেহপি এতদ্ঃ পিতরো। বান উতাত্র চ। 

ত্যাপ্য ইত্যত্র সোমশন্বক্গাপুপপক্ষণীয়ত্বে ণাঃ। যদ্ধা সোমাধিাতত্বাৎ 
এলেন হেজসী মপাং মধ্য- 65 সোমোহম্য দৈবভম্ ইতি সোৌমাট্রান ভতি টান। 

ভাঁগোহভবৎ্ । বারুণেন বরুণসন্দদ্ধিনী তেজসী জঙ্জের অভনতাম্ ইত্যর্থঃ। 

জজ্ঘাসহিতাবুরূ জজ্ঘোরূ। যদ্ব! দ্বন্দেহপি পূর্বববগবাশ্বদিত্বাভাবঃ, তদী জাতি- 

রত্ত্যা ৬কবচনান্তয়েঃ সমাসঃ ৷ ভূবঃ পুথিব্যান্তেজসা (নতক্গোহভবৎ ॥ ১৪ 

চন্দ্রতেজে স্চনছ্ুয়, ইন্দ্রতেজে কটিদেশ, বরুণতেজে ওডব। ও উরদ্বয় 

এবং পৃথিবী .তজে নিতম্ব হইল । ১« 

বহ্ধণস্তেজনা পাদৌ তদক্কুল্যোইর্কতেজস। | 
বসূনাঞ্চ করাঙ্ধুল্যঃ কৌবেরেণ চ নাসিকা ।। £€ 

দেবীভীষাম্। ব্রন্ষা হি শ্বয়মৃতি পুত পাবনশ্চ, স্ুর্ষেঠহপি তথা পরতেজঠ- 

পরিভ(বী চেতি সাঙ্গুলিকে শ্রীচরণে তয়োস্তেজসেত্যাহ বরদ্দীন ইতি । সমুদ্িত- 

বস্থনাং ধ্যানে বরদাঃ সৌম্যা ইত্াক্তাত্বাৎ বরদ্দানযোগাতা চাঞ্তা চ করাম্ুলীনা- 

মিত্যাহ বস্থনামিতি । পৃথিবী খলু কুবেরলোকপালপবিবারাণানগ্ঠতমা তদীয়ং 

তদসাঁধারণগুণগ্র।হকং বেশ্লিয়ং নাসিকা কৌবেরতেজপাভূদিত্যাহ কৌবেরে- 
গেতি | ১৫। 

(নাগোজী ) ব্রহ্ষণ ইতি । অতএব পাদৌ রত্তৌ। এতদুত্তৎ 

ধৈকৃতিকরহন্ডে "শ্বেতাননা ' নীলভুজ! হ্বশ্বেতন্তনমণ্ল! । রন্তমধা! রক্তা- 



দ্বিভীয়ে'হুধায় | ১৯ 

পাদ নীলজভ্যোরুরুম্মদা । সচিত্রজঘন! চিত্রমাল্যান্বরবিভূষণ1 | চিত্রান্থ- 

লেপন! কান্তিরূপসৌ ভাগ্যশ!লিনী” ইতি। এবঞ্চ রূপেণীপি ত্রিগুণন্ধং 

সুচিতম । স্বস্য চিএত্বাৎ চিত্রমধল্যাদিধারণমূ । বসুমীমিতাস্যয তেজসেতি 

শেষ | এবমন্যত্রাপি ॥ ১৫ ॥ 

তত্বপ্র। ত্রন্গণস্তেজসা পাদাঁবভবভাম্, অকৃতেজসা ভয়োঃ পাঁদয়োরঙ্গুলাঃ | 

যদ্বা তদিতাবায়, ভশ্গ1 ইতার্গঃ উত্তরত্র করগ্রহণাৎ পাদয়োরিতি জ্ঞেয়ম্ত অঙ্গুলো- 

হভবন ৷ বন্ুনাং পরাঁদীনাঁম্ অষ্টানাং তেজসা। চকারাৎ সঙ্গন্ধঃ করয়োরঙ্খুল্যোৌ- 

হভবন। কোৌবেরেণ কৃবেরসগদ্দিনা তেজসা নাঁসিকা অভবৎ ॥ ১৫ 

বঙ্ষার তেজে পাদদয়, সূর্ঘতেজে পাদযুগলের অঙ্গুলিসমুহ্, বন্থুগণের 

তেজে করান্দলি এবৎ কুবেরতেজে নাঁপিকী হইল ৷ ১৫ । 

তম্যান্ত্ব দস্তা সম্ত ত০ এ। ভাীপতোন তেজসা | 

নয়নত্রিতয়ং জত্ে তথা পাবকতেজসা ॥ ১৬ 
(দবীভামাম্] শুজদভাক্মস্তা। দশ্বাশচ নিসগশুদ্ধদক্ষাদি প্রজা পভিতেজসা- 

ভবন্িতাত-ভল্সা উতি। টৈজসমিজ্ড্িয়ং চ্ষম্থয়মনগাতেজসী জজ ইতাহ__ 

নয়নেতি | ১৬। 

( নাগোজী ) তন্ত1 ইতি । প্রাজা” তোন দক্ষাপিতেজসা। তেন ব্র্গাণ 

সেেজসা পাদাবিত্যনেন ন বিরোঁধঃ | পাবকৌহুগ্রিঃ ॥ ১৬ ॥ 

তত্বপ্র। তন্যাত। তস্যাঃ দস্তা) প্রাজাপত্যেন প্রজাপতানাৎ দক্ষাঁদীনাৎ 

তেজসা সম্ভৃতাঃ, পত্তান্তাদনম্থপত্যাদেরিতি ণাঃ। তথাশবশ্চাথঃ। পাবকপ্য বহে 

স্তেজসা৷ নয়নভ্রিতয়ং জভ্ঞে তেজোরূপত্বাৎ ॥১৬ 

প্রজাপতি-তেজে তদীয় দশনরাজি ও অনলতেজে প্রনয়ন হইল | ১৬ 

ভ্রবৌ চ সন্ধযয়োস্তেভঃ শ্রবণাবনিলস্য চ। 
আন্টেষাং চৈব দেবানাং সন্তবস্তেজসাং শিবা ॥ 2৭ 

ততঃ সমন্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্। 

তাং বিলোক্য মুদৎ প্রাপুরমরা মহিষাদ্দিতাঃ॥ ১৮ 
দেবীভাষাম | সন্ধো হি তরণিরাগরক্ত-ধ্বাস্তনীলে চ আরক্তনয়নপ্রভাসমু- 

ভাসিতয়া সহজরুঞ্কতয়া চ ভ্রবৌ তৎসাম্যযুদ্বহেতে ইতি যুক্তমাহ__ভ্রবাবিতি। 

সন্ধায়োস্তদভিমানিদেবহয়োঃ | বাঁষুরম্বরগতস্তৎস্বরূপশ্চেতি ধ্যানাঁৎ তৎশ্েজসা 

অবণৌ নামাম্বরেজ্রিয়ম্ অস্থরবিশেষগুণগ্রাহকং বেক্রিয়ং ভজ্ঞাতে ইত্যাহ শ্রবণা- 



১৭০ ্রীশ্ীচণ্তী ৷ 

বিতি। শ্রবণশব্দঃ পুংলিঙ্গোইপি, তছ্ক্তৎ “শ্রবণঃ শ্রবণং আতিরি”্তি হৈমে। 
অন্ঠেষাং বিশ্বকশ্মীদীনাম। সম্ভব ইতি ভাবপ্রত্যয়নিষ্পন্নম । তেজসাঁমিতি 
কর্তরি ষপ্ঠী। কৃদ্ধিহিতেো৷ ভাবে দ্রব্যবৎ প্রকাশত ইতি শিবায়াং ধর্িকূপায়াং 
তদন্বয়ঃ। ইদৃগাবিপাবস্স সংক্ষিপ্রম়ূলং দেবীস্থৃক্তে “তাং মাং দেবা ব্যদধ: 
পুরুত্রাম্” পুকুত্রাং বষু দেশেষু স্থিতাম্। বক্ষ্যতি চ “দশে! ভূজসহজেণ সমস্তা- 
দ্যাপ্য সর্ণন্থতামি”তি । অস্ত মহ্তস্ প্রাগ্বর্তিপাদছয়সুত্তরপাদশ্চেতি জিপদী 
মধুকৈটভবধচরিতান্তাগরন্থে ব্যাখ্যাতী | ১৭। ১৮। 

( নাগোজী ) ভ্রবৌ চেতি। সন্ধ্যয়োন্ডেজঃ ভ্রবাবভূতামিত্য্বয়ঃ | 
করণস্ম্ৈব কর্তৃত্ববিবক্ষা |: *পুংনপুংসকয়োঃ কণ্ঠ শ্রবণ? শ্রবগৎ শ্রুতৌ”” 
ইত্তি হেমমালী। অন্তেষাঞ্চ দেবানাৎ সম্গপ্গিত্েজসাৎ শিবা 5গী সম্ভবঃ 
একীভাবঃ কার্ধ্যৎ বেত্যর্থঃ। এব প্রাসদ্ধৌ ॥ »৭॥ 

( নাগোজী ) তত ইতি, তেজোরাশিসমুস্তবামিতি সাপেক্ষয়েুপি 
গমকত্বাৎ সমাস2 । মুদং হর্ষমূ। ব্রক্ষাদযু বিদ্যমানস্বতেজসৈব ভগবতী 
আবিভূঁতেতি তাৎ্পর্য/ম। এবমায়ুধদানমপি যোধাম্ ॥ ১ ॥ 

তত্বপ্র। ক্রবৌ সন্ধায়োঃ পূর্বাপরয়োস্েজঃ ভ্রবৌ জজ্ঞাতে ইতি চকারেণ 
সন্বপ্ধঃ | অনিলস্য তেজঃ শ্রবণৌ শ্রবণে জড্ঞাতে, উক্তলিঙ্গস্ত রুচিৎ ব্যভিচারাৎ 
পুংস্বমূ। অন্টেমাৎ বিশ্বেদেবাদীনাং তেজসাং সম্ভব উৎপত্তিঃ শিবা জজ্ঞে ইত্য- 
ভেদেনান্য়ঃ রৃক্ষো নৌরিতিবৎ। এতেন তন্স] দেহম্যাঁভৌতিকত্বম্ উক্তম্ ॥ ১৭ 

তত্বপ্র। ততঃ! ততস্তদনস্তরং সমস্তদেবাঁনাং তেজোরাশিসমুদ্তবাং তা 
বিলোক্য দৃষ্ট্রা মহিষারন্দিতাঃ মহিষাসুরপীড়িনাঃ অমরাঁঃ দেবাঃ মুদৎ হর্ষ প্রাপুঃ ॥১৮ 

জযুগল সন্ধ্যাদেবীর তেজে ও শ্রবণযুগল বযুতেজে উৎপন্ন হইল। 
অপরাপর দেবগণের তেজেও ( সেই__নারীর্পিণী ) শিবামূর্তির আবিরাব 
হইল। ১৭ । 

অনস্তর সকল দেব-তেজোরাশি-সমুর্ভুতা সেই শিবাকে অবলোকন: 

করিয়! মহিষাস্ুর-নিপীড়িত দেবগণ, প্রীত্তিলাভ করিলেন। ১৮। 

শূলং শুলাদ্বিনিক্ষষ্য দদৌ তস্কে ?পনাকর্ধকৃ:। 
চক্রঞ্চ দক্তবান্ কৃষ্ণ সমুৎপাদ্য শ্বচক্রত21॥১৯ 

শঙ্ধঞ্চ বরুণ; শক্তিং দদৌ তস্টৈ হুতাশন;। 
মারুতো দত্তবাংশ্চাপং বাণপুর্ণে তথেষুধী ॥ ই 
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দেবীভাষ্যম। সহশ্রতৃজায়া অপাস্তা অষ্টাদশতৃজারুপেণাপুযুপাসনায়। 
জ্ঞাপনার্থম্ আয়ুধৈঃ অষ্টাদশতূজ1 বিশিষ্য নির্দিপ্তস্তে__শুলমিতি। চক্রঞ্চেতি 
চকারাৎ গদামপি, গদয়া সহৈবাষ্টাদ শামুধপূর্তেব্বকিতিকরহস্যোক্তত্বাৎ, কমল- 

পানপাত্রয়োরপ্যায়ুধমধ্যে প্রবেশ ইতি ধ্যেয়ুম। অন্যৈরপীত্যাদিনা সহশ্রতৃজায়ুধানি 
দত্তানীতি সৃচয়িষ্যতে ৷ ১৯ । ২০। 

( নাপোজী ) শুলমিতি। বিনিষ্ধ আকৃষ্যেতার্থঃ । কৃষেণীস্তত্যয 

রূপম । এবমগ্রেহুপি । অত্র চক্রৎ চেতি চাঁদদাৎ ॥ ১৯ ॥ 

( নাগোজী ) শঙ্বংৎ তি । বরুণাচ্ছজ্স্ত, অগ্নেয শক্ত বায়ো- 

শ্চাপবাণয়োর্লাভ ইত্র্থঃ। শঙ্ঘৎ চেতি চক্ষারো বক্ষ্যমাণপাশসমুচ্চ- 
যাথে। বা ॥ ২০ ॥ 

তত্বপ্র। শুলং। পিনাকধৃক্ মহেশঃ শূলাং শুলান্তরং বিনিষ্কষ্য নিসাধ্য 

উৎপাদ্যেতি যাবৎ তশ্যৈ দেব্যে দদৌ। এতেনাস্্শস্ত্রাদীনাম অলৌকিকত্বং দর্শি- 
তম্। কৃঞ্ণঃ স্বচক্রাৎ সুদর্শনাৎ চক্রং সমুৎ্পাদ্য দত্তবান্ | ১৯ 

তত্বপ্র। শঙ্ঘখং । বরণোহত্র সমুদ্রঃঃ অভেদবিবক্ষয়া বরুণ; সমুদ্র চকরাঁৎ 

শঙ্ঘং নিষ্কষ্য দদৌ । এবমুত্তরত্রাপি জেয়ম | হুতাঁশনো৷ বহিঃ শক্তিং শল্যাখ্যমক্জ- 
বিশেষ দদৌ। মরুদেব মারুতঃ স্বার্থে ৭, পবনশ্চাঁপৎ ধন্ুঃ তথা বাণপুর্ণে 
এতেনাক্ষয়শরত্বং প্রতিপাদ্িতম্, ইধুধী তুণৌ দত্তবান্। ইষবো ধীয়ন্তে সিট 
ইবুধিং ॥ ২৯ 

পিনাকপাঁণি, নিজশুল হইতে শুল আকর্ষণ করিয়া তাহাকে দিলেন, 
বরুণ তাহাকে শঙ্খ প্রদান করিলেন, অগ্নি তাহ!কে শক্তি, অস্ত্র দান করি- 

লেন; বায়ু ধনু এবং শরপুণ তৃণীরযুগল প্রদান করিলেন । ১৯ ২০। 
ভাষ্য-ব্যাখ্যা। কৃষ্ণ, শাহাকে চক্র প্রদান করিয়াছিলেন, এই কথা স্পষ্ট 

লিখিত আছে। “চক্র” এই পদটার উপর একটা “চ” আছে “চ'র অর্থ ও, চচক্রও 

দিয়াছিলেন' ইহাই সেই স্থানের অর্থ । “চক্র বলিলে আরও যেন কিছু দিয়া- 
ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, সেই আরও কিছু গদা; কৃষ্ণ চক্র এবং গদা মহিষ- 
মর্দিনীকে দিয়াছিলেন, ইহাই ভাবার্থ। এই মহিষম্দিনী সহশ্রভূজা ; কিন্ত 
অষ্টাদশতৃজীরূপে ইহার উপাসন। করা যায়, ইহা বৈকৃতিকরহস্তে বলা আছে । 
গদা, পদ্ম এবং পানপাত্রসমেত শূল প্রভৃতি অস্ত্রসমূছে তদীয় অষ্টাদশ বাহু স্ুশো- 
তিত। এ অষ্টাদশ অস্ত্রের সম্প্রদীতা দেবগণের উল্লেখ বিশেষভাবে থাকে 
অষ্টাদশতুজার উপাসনা হ্থচিত হইতেছে। পদ্ম ও গণনপাত্র প্রকৃতপক্ষে আয়ধ 
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নহে; সেইজন্ভ তাহাদের সম্প্রদাতাকে ছাড়িয়া দিলে প্রকৃত আয়ধদাতৃ দ্েব- 
গণের দশবার উল্লেখ দেখিয়া বুঝা! যায়, দরশভুজা মূর্তভিও যে উপাস্য, তাহার 
সুচনা করা হইয়াছে । এ দেবতাগণ দশবার উল্লিখিত হইলেও সংখ্যায় আট 

জন মাত্র, স্বৃতরাৎ অষ্টভূজা মূর্তির পূজাও ইহাতে হ্ুচিত হয় সাধক সহঅতূজা 

মহিষমদ্দিনীর এইরূপ অষ্টাদশড়জা, দশভুজা ও ষ্টভূজা মূর্তি নির্মাণ করিয়া 

পূজী করিতে পারেন, তাহার বিধি ব্যবস্থা গ্রন্থস্তরে আছে, ইদ্দিতে সুচনা এই 

মূল দেবীমাহাম্মো পাইতেছি। সহশ্রভজের সহম্ আম়ুধ প্রদান রত্তাস্ত “অন্তৈ- 

রপি স্বরৈ” এই (৩০) শ্লেকে সংক্ষেপে বিরত হইয়াছে । ২৩ শ্রোকে স্পষ্ট 

বলা আছে, তাহারই খড়গ, চন্ত্ব_যম তীভাঁকে প্রদান করিয়াছেন, এই অংশের 

গুঢ তাৎপধা এই যে, শুল প্রভৃতি সমস্ত আরুধই ভ্তীহার শক্তিবিশেষ, গঙ্গায় 

দীড়াইযা তর্পশ করার ন্যায় দেবগন মহিনমদ্দিনীর শক্কিসস্তত আয়ুধ মহিষ- 
মদ্দিনীকেই অর্পণ করিলেন, আয়ধসমূহ ঘে ভীগারই শক্তিসম্ভত, ইহার প্রমাণ 
ভাষো উদ্ধৃত ভইয়ছে। ১৮৬৮ | 

বজমিতঃ সমূৎপাদ্য কুলিশাদমরাধিপঃ। 
দাদৌ তস্য সহস্রাক্ষো৷ ঘণ্টামৈরাবতাদ্জাৎ ॥ ২, 
কালদপ্ডাদূঘমো দণ্তং পাশং চান্বপতিদদৌ । 
প্রজাপতিশ্চাক্ষমালাং দদৌ ব্রহ্মা! কমণ্ডলুম্॥ ২২ 

দেবীভাষাম্। ঘন্টামিভি, এরাবভাদাকষে।তি শেষঃ। সমুৎপাদ্যেত্যত্র 
স্মুখপাটোতি দাক্ষিণাতাঃ | ২১। ২২। 

( নাগোজী ) বজরমিতি। দেয়ভেনাঁদেকশ্তৈব দাঁতুঃ কচিৎ পুনরুপ' 
দ্রানেহপি ন দোষঃ ॥ ২১ ॥ 

( নাগোজী ) কালেতি । উৎপাট্যেত্তি শেষঃ। প্রজানাৎ পতিব্রন্ম। ৷ 

অক্ষমালাং ক্মণগ্লুঞ্জক দদাবিতন্থয়ঃ । 'ব্রহ্মাক্ষমালাং কমণুলু মিতি 

বামনপুরাণাৎ্ ॥ ২২ ॥ 

তত্বপ্র। বজম। ইন্দ কুলিশাৎ বজাৎ বজ্র সমুৎপাদ্য এরাবতাৎ গজাৎ 

ঘণ্টাং চ অর্থাৎ ঘণ্টায়াঃ সকাঁশাৎ ঘণ্টামুৎপাদ্য তন্যৈ দদে। ইতি জ্ঞেয় তখৈ- 
বৌপক্রমাৎ। সঃ কীদৃক? অমরাধিপঃ দেবাধ্যক্ষঃ, অতো! দেবকাধ্যার্থমা্ 

রাঁতিশয়ঃ | সহশ্রমক্ষিণি যস্য ভাবিকাধ্যহর্ষোৎফুল্লোচনত্বাৎ তদানীমেবাক্ষীণি 

সহম্্তয়। জাভানীব তঙ্গরশনার্ঘমিত্যু তপ্রেক্ষাগর্তকং বিশেষণম ॥ ২১ 



খিতীয়োহধায়ত। ১৭৩ 

তব্বপ্র। কাল। যমঃ কালদপগ্ডাৎ কালাত্মকদণ্ডাৎ দণ্ুং সমুৎপাদ্য দদৌ। 
কালরূপো দণ্ডঃ। অন্বুপতির্রুণঃ পাঁশং পাশাদুৎপাঁদ্য দদৌ। ব্রহ্ম! অক্ষমালাং 
জপমালাং কমগুলুং বারিপাত্রঞ্চ দদৌ “ক্রহ্মাক্ষমালাঞ্চ কমণগুলুং চে”তি বামন” 

পুরাণাৎ। প্রজাপতিরদক্ষ: অক্ষমাঁলাং প্রাজাপত্যেন তেজসা ইতি পৃথগুত্তত্বা- 
দিতি কেচিৎ ॥ ২২॥ 

অমররাজ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, বত হইতে বজ্র উত্পাদন করিয়া তাহাকে 

দিলেন এবং এরাবত হস্তী হইতে ঘণ্টা (লইয়া তাহা) প্রদান করি- 

লেশ। ২১ 

যম কাল-দণগু হইতে দণ্চ উৎপাদন করিয়া তাহা প্রদান করিলেন । 
অন্ধুপতি বরুণ পাশ-অস্ত্র দিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা অক্ষমালা এবং 

কমণগুলু দাঁন করিঘলবৰ ১২ 

সমস্তরোমকুপেষু নিজরশ্মীন্ দিবাকর: । 
কালশ্চ দন্তবানু খড়গং তশ্চাশ্চন্ম চ নির্মলম্ ॥২৩ 
ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথান্বরে। 
চুড়ামণিং তথ। দিবাং কুগডুলে কটকানি চ ॥ ২৪ 
অর্ধচন্ত্ং তথ শুভ্রং কেছুরান্ সর্বববাহুষু। 
নুপুরৌ বিমলৌ তদদৃ্রৈবেয়কমন্ুত্তমম্ ॥ 
অঙ্গুলীয়করতানি সমস্তাত্বস্ুলীষু চ॥॥ ২৫ 

দেবীভাধ্যম। সমস্তেতি। অত্র তস্তা ইতুাক্ত্যা এতৎসমশীলতয়া সর্ববাণ্যেব' 

ভূষণান্তাযুধানি চ তচ্ছক্তিব্পতয়া তৎসন্বদ্ধীনীতি বৌধাম। “আত্বধানি চ 
দেবানাং যানি যানি স্ুরেশ্বর । মচ্ছক্তয়স্তদাকারাণ্যাযুধানি ম্মাভবন্সিতি 

তস্ত্রোক্তেশ্চ। অন্তর তন্তৈ ইতি চতুথীপ্রয়োগন্ত[দর্যেন প্রতীভিসিদ্ধসম্প্রদাঁন- 
ত্বাভিপ্রায়েণ বা। ২৩। ২৪। 

দেবীভাষ্যম্ । অর্দচক্রমিতি ষট্পদীরপং পদ্যম। কর্তপদৎ পূর্ববপদা- 

স্বম। ২৫। ২৬। 

( নাগোজী ) সমন্তেতি । কালম্তদভিমানিনী দেবতা । তম্যা ইতি' 

সন্যন্ধত্বেন বিবক্ষায়াং ষষ্ঠী ॥ ২৩॥ 
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( নাগোজী ) ক্ষীরোদশ্চেভি । অঙ্গুলীয়করতুদানাস্তং ক্ষীরোদঃ 
কর্তা ॥ ২৪ ॥ 

তত্বপ্র। স্মস্ত। দিবাকর: হ্বর্ধাঃ তন্তযাঃ দেব্যাঃ সমস্তরোমকুপেষু নিজ- 
রশ্মীন্ স্বকিরণান্ দদৌ। কালো! মুতযুঃ খঙ্গাং নিশ্্লং অতিচিন্ধণং চশ্মফলকঞ্চ 

দদৌ অর্থাত্তস্ৈ, তস্তা! ইতি পূর্ববশ্মাদন্বেতব্যম্ ; বা শৈষিকষর্ধী॥ ২৩। 
তত্বপ্র। ক্ষীরোদ ৷ সার্ধছয়েনান্বয়ঃ | শ্ষীরোদঃ অমলং স্ফুটকিরণং হারম্ 

্লক্জরে অবিনশ্বর স্ম্বরে বস্থে তথ। দিব্যমলেকিকং চুভামণিং শিরোরত্বং কুগুলে 

কর্ণমাভরণে কটকাঁনি বলয়ানি শুভ্র নিঙ্গলঙ্গম্ অর্দচন্্রং সর্ধববাহষু কেযুরান্ 

অঙ্গদানি বিমলৌ ক্ষুটকিরণো নৃপুরৌ :তদ্বদমলম্ অন্ুত্তমম্ অত্যুৎ্কষ্টং গ্রেবেয়কং 

গ্রাবাভরণং সমস্ত অঙ্কুলীষু অগুরীয়করত্ব'নি মুদ্রিকা শ্রেষ্ঠানি দদৌ । “কেয়ুরং 

বা নপুংসকমিশতি কোষ ॥ ২৪1 ২৫ ॥ 

সুধ্য তীয় সমস্ত রোমকুপে নিজর-শ্যি অর্পণ করিলেন । যম তীয় 

খঙ্জা ও নির্মল চণ্ম (তাহাকে ) অর্পণ করিলেন । ২৩ 

ক্ষীরোদ সাগর, বিশুদ্ধ হার, চিরস্থায়ী নববস্থ, দিব্য চুড়ামণি, বলয়, 

কৃণডল শুভ্র অর্ধচন্দ্র, সকল বাহুতে পরিধানোপযুক্ত' কেয়ুর, নূপুর,অত্যুত্তম 

কর্ণভূষণ এবৎ সমন্ত অঙ্গুলির রদ্থাঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন । ২৪ | ২৫ 

বিশ্বকণ্্মা দদৌ তন্যৈ পরশু চাতিনির্মলমূ। 
_আস্ত্রণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশন ম্।॥ ২৬ 
অয়্ানপঙ্কজাং মালাং শিরস্থ্যরান চাপরাম্। 
অদদজ্জলধিস্তস্যে পঙ্কজং চাতিশোভনম্ ॥ ২৭ 

দ্েবীভাষ্যম । অস্লীনেতি ! অদদদিতি “পরশ্মৈপদমপ্যাহঃ ক্চিদেবাক্মনে- 

পর্দ' ইত্যাক্তেঃ বলদ্বাধামিত্যাপি প্রয়োগবছুপপাদনীয়ম। এতেন যুধুধুস্তে, নচোৎ- 

পৎস্স্তি, নিরীক্ষিষ্যামি ইতাদয়ে। ব্যাখাতীঃ1 এব “মাম্মনেপদমিচ্ছস্তি পরশ্ৈ- 
পদিনাং কচিদিপ্থ্যক্তেঃ “কিম্পুরুষশ্চ-চুম্গে' ইত্যাদিপ্রয়োগবৎ-_ভবেথাঃ সর্ববদা- 

স্বিকে,-কালী জগৃহে, বন্ধী চান্ঠানকর্ষত, খড্গেন নিররস্তত, স্বরাজ্যং প্রান্তে 

ভবানিত্যাদয়োহুপু্যুপপাঁদনীয়াঃ | ২৭। 

( নাপোজী ) বিশ্বকর্মণঃ পরশ্বস্্রকৰচদাতৃত্বৎ চুড়ামণ্যাদ্দিকবচদানাস্তৎ 

বিশ্বকণ্মকর্তৃকমিত্যন্তে । তম্মতে অর্দীচন্দ্রশব্দেন তদাকারো৷ ললাটভূষণ- 
বিশেষঃ ॥২৫। ২৬॥ 
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( নাখোজা ) জল্লানেত্ারভ্য পক্কজদানাস্তস্য জলধিঃ কর্তা। তত্র 
পস্কজৎ হন্তে। বহুসিংহয়োদ্ণানে কর্ভ। হিমবান অবদদিতি দরদ দানে 
ইত্যস্ত লঙি রূপং ছান্দসত্বাৎ পরসন্মৈপদমূ ॥ ২৭। ২৮ ॥ 

তত্বপ্র। বিশ্ব বিশ্বকশ্মী অতিনিশ্মলং পরশুং কুঠ/রমূ অনেকরপাণ্যন্ত্রাণি 

অভেদাৎ ছেতু,মশকাং দংশনং সন্াহঞ্চ দদৌ। চুড়ামণ্যাদিকং সর্ববং বিশ্বকশ্মী 
দদাবিতি কেচিৎ ॥ ২৬ ॥ 

তত্বপ্র। অক্া। জর্লঘি, সধু্জঃ অশ্লরানানি অপযুীষিতানি অমলানি হাও 
বা পঙ্কজানি যস্তাং তাদ্রশীং মালাং শিরসি. অপরাং তাদ্রশীম্ উরসি বক্ষসি চ 

তশ্তৈ অদদৎ | দদ দানে আত্মনেপদানিত্যত্বাৎ পরশ্মৈপদম। অতিশোভনং 
মনোরমতরং পঙ্কজং লীলকমলং চ দদৌ ॥ ২৭। 

বশ্বকর্। তাহাকে স্ুপরিষ্কৃুত পরশু, বিবিধ অস্ত্র এবং অভেব্য কবচ 

প্রদান করি'লন | ২৬ | 

সমুদ্র, এক অক্লানকমলমালা৷ মন্তকে অপর ( অক্লানকমলমাল! ) বক্ষে 
এবং (হজ্জে গ্রহণ করিবার জন্ত ) একটা স্থশোভন কমল তাহাকে 

দিলেন । ২৭ 

হিমবান্ বাহন সিংহং রত্বানি বিবিধানি চ। 
দদাবশৃন্তং স্ররয়৷ পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥ ২৮ 

দেবীভাষ্যম। ন্বরূপতোঁহষ্টানাং দেবানাং ভূজধাধ্যমুখ্যাযুধদশকদাতৃতয়া 

দশপোল্লেখো দশতৃজারূপেণাপোতছ্পাসাৎ গময়তি, কমলপাঁনপাত্রাক্ষমালাদীনাং 

, মুখ্যাুধত্বাভাবাদত্র ন তন্বাতারঃ প্রবেশনীযাঃ। দশখোল্লিখ্যমানাশ্চ দেবাঃ 

স্বরূপতোইষ্টাবিত্যষ্ভুজোপাঁসনমপি স্থচিতং, তত্তৎ্প্রপঞ্চভ্ত পুরাণাস্তরাদবগম্যঃ | 
দশধোল্লেথশ্চ পিনাকধূক্, কুঝ, বরুণঃ, হুতাশনঃ, মারুতঃ, ইন্ঃ, যমঃ, অন্বপাতি- 
শব্দিতো৷ বরুণঃ, কালশব্দিতো যমঃ, বিশ্বকন্্ী চেতি ক্রমেণ; অত্র বরুণান্গুঃ 

পত্যোঃ কালযময়োশ্চ স্বরূপেণাঁভেদ ইত্যষ্টৌ দেবা ভবস্তি। আধযুধানি চ মহা- 

শক্তযংশভূতন্ত ত্য তন্ত দেবন্তাংশবিশেষা ইত্যেকাফুধস্থানে তদ্দেবাংশভূতমপর- 

মাষুধং পুরাপাস্তরে । সম্ষন্ততে নৈতাবতা শ্রকৃতহানিঃ, যথা এররাবতবাহনন্ত 

বন্ত্রমিবান্থশমপ্যংশভূৃতমিতি বজ্তস্থানেহসুশনিবেশো যথা বা ঘমাখ্যসংহরুরংশে। দণ্ড 
ইব থেট কমপি, তন্য সন্ধর্ষণাখ্যসংহভুরংশরূপত্থাৎ দণুপ্রকৃতিকত্বাছা! দণ্ডস্থানে ভন্গি- 
বেশঃ পুরাণাস্তরসম্মত:, ইত্যেবংরীত্যা দশস্ভুজাদা মুধবিব্যাধঃ সমাধেয়ঃ1১৮_-৩০। 



১৭ শ্রী শ্রীচণ্তী। 

তত্বব্ন। হ্িম। হিমবান হিমালিয়ঃ সিংহং বাহনং বিবিধানি রত্বানি চ দদে। 

ধনাধিপঃ কুবেরঃ শুরয়া মশন্যং সব্বিদী সুরাপূর্ণং পানপাত্রং চষকং দদৌ ॥ ২৮ ॥ 

হিমালয়, মিংহ বাহন ও বিবিধ রত্ররাজি এবং কবের হ্ুরাপুর্ণ পান- 

পাত্র প্রদান করিলেন! -৮ 

শেষশ্চ সর্বনাগেণো মহামণিবিভূষিতম্। 
নাগহারং দদৌ তশ্যৈ ধত্তে ষঃ পৃথিবীমিমাম্ ॥ ২৯ 
অনোরপি স্থরৈদেবঈ ভষণৈরারুধৈস্তথা। 
সম্মানিত ননাদোচ্চৈঃ সাইহাসং মুুর্মহ; ॥ ৩০ 
( নাগোজী ) দদাঁবিতি। অনেনান্টধ্দশভূজ। জহশ্রভুজা চৈষেতি 

সুচিতম্। তছুল্ুৎ বৈরুতিকরহস্ঠে,__অন্টাদশভূজ! পুজ্যা সা সহত্রভুজা 

সভী”। অন্টানশভূজবার্স।াণাৎ বিশিষোক্তেঃ জআামান্ততঃ অন্তৈরপি 

দেবৈরায়ুধে রিতুন্ডেশ্চেতি ভান?! “আরধানাত্র বক্ষান্তে দক্ষিণাধঃক্কর- 
ক্রম । অক্ষমাল! চ কমলৎ বাণোহুগিঃ কুলিশং গা! । চক্রুৎ ত্রিশুলৎ 

পরশুঃ শঙ্গো ঘটা চ পাশকঃ। শি গুশ্চন্্ চাপং পানপাত্রৎ কম- 

গুলুঃ | অলঙ্কতভুঙজগামেভিরায়বৈঃ কমলাসনাঁষ্ । সর্ববদেবময়ীমীশাৎ মহ।- 

লক্ষমীমিমাৎ ন্বপ | পুজয়ন্ সর্ববলোকানাং স দেবানাং প্রভুর্ভবেৎ ॥ ইতি । 
এবংস্বরূপাযধৈরস্যা ক্রাঙ্মীত্রৎ বৈধবীন্ধৎ ত্রিগুশত্বং চ সর্ববমূলভূ তশক্তে- 
রয়ং প্রাছুঠাবস্তৎ্সমাঁন ইতি চ সুচিভম ! যদাপ্যন্ ব্রঙ্গাদীনামিক্দরাদীনাৎ 

চ শরীরা শ্বিজ্রান্ততেজে। দেবীবিগ্রহরূপেণাভিন্যক্তমাসীৎ আ'ুধানি চ দেবেঃ 

স্বন্বশূলটিভে। বিনিগমধ্য দত্তানি ইতোশেক্ম তথাশি দেনীশক্্য শী এব 

তত্তদ্দেবপালনীয়েকদেশপালনশক্তিত্বেন যে দ্েব্যা শিবেশিতাস্তে এব মহিষ- 

বধেন সর্ধবলোকরক্ষণায় পুনপ্রেকীভূয় দেবীরূপং প্রাপ্তাঃ। এবং তদা- 
বুধাঃ ন্জণত্ত্যংশ! অপীত্তি বোধ্যমূ। অহৎ বিভূা বৃভিঃ ইত্তাদি- 

তনীয়চরিতগতবচনসমূহাৎ লক্ষমী ঃন্ত্েহপি শক্রুৎ প্রতি লক্ষমীণচনানি,_ 

মহালদ্ষমীরহৎ শত্রু পুনঃ স্থায়বেহস্তরে ৷ হিতায় সর্ববদেবানাৎ জাতা' 
মহিষমর্দিনী। মদীয়াঃ শঞ্সিলেশ! যে তত্র দেবশরীরগাঃ | ধুঁতৎ ময়। 
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১৪ সম্ভূতৈ রূশৎ পরমশে ভনম্। আয়ুধ।ন চ দেবানাং যানি যানি 

সরেশ্বর । মচ্ছজ্জরভবাকারাণাযুধানি মগাভবন্ 1” ইতি ॥২৯॥ 

( নাগোসী ) পুর্ব্বশ্লোকেন সহ ব্যাখ্যাতাস্য পদ্যস্ত টাকা ॥ ৩০ ॥ 
তবুপ্র। শেনঃ। শেষোহনন্তঃ তন্তে নাগহারং নাগলোকোভ্তবং হারম্, 

হক" শাগ এ হারঃ নাগহারঃ তং দদে।। যঃ শেষঃ ইমাঁং পৃরথ্থীৎ ধত্তে ইতি মহ্ত্ব- 
প্রভপাদনায, ফা বিষ্ছোত পধ্য স্বীভৃতঘূর্তান্তরনিবারণায়। কীদৃক্? সর্বনাগা- 
নাম ৮31 কাদুশহ 2 মহামণিবন্ু মূল্য মণিঃ তেন বিভৃষিতং, তথাচ “আকাশে 

5ঞুশাপানামুন'ক্ক যতো ভনেৎ। অসৌ বস্ততরো জ্ঞ্য়ো বহুমূল্যো মণিঃ 

7৩7২৯ ॥ 

তন্বপ্র। উট্ঠিঃ | সা দেবী অতিদ্রৌোতমানা অন্তেরপি সুরৈর্বসুবিশ্ব- 

দবাপভিঃ ভুবগৈরীভরণৈ; তখা আরুপৈরট্ম্্ঃ সন্দানিতা সতী সাট্রহাঁসং মহীহাস- 
৮২ত: ঘণ্টা সাং বা রা দুভরুচ্চৈর্ননাদ শব্দং চকার, তম্তাঃ সর্বত্র সমবুদ্ধিত্বা- 

1ন1ৎ শননাশোনাদস্ুরাপাম্ আপরাধোন্ভবার্থৎ তথা চকারেতি ভাবঃ। 

৭ হভদ্বস্লঙজেন হঘাঁৎ ॥ ৩০ ॥ 

ভরমণ্ডলধারী সর্ববনাগাধিপতি অনন্ত তাহাকে মহামণি বিভৃষিত নাপ- 

ধার প্রধান রিলেন | উর 

অপরাপর দেবতারাঁও ভূব্ণ ও আয়ধ প্রদান দ্বারা তাহাকে সম্মানিত 

বরিলেন। চিনি তখন অন্রহাস্য সহকারে মুজুম্গুভ সিৎহনাদ করিতে 
শাগি"লন | ৩০ 

ড় ম(দেন ঘোরেণ কৃত্স্রমাপুরিতং নভঃ। 
মানতাতিমহত। প্রাতিশব্দে। মহানভুৎ ॥ ৩১ 

ভুঃ নকল। লোকাঃ নমুদ্্র।শ্চ চকম্পিরে । 
চচাল বসুধা চেলু; নকলাশ্চ মহীধরাঃ ॥ ৩২ 

দেবীভাষ/ন্। তন্কা ইতি। অমম্ আতুপনীয়ম আয়তম্ আ!যাথেো বিস্তারো 

যস্য সচ অতিগ্হাংশ্চেতি বিশেষণসমাঁসঃ তেন | নন্গ সতাপি গগনপরিমাঁণে অভুল- 

নশীয়মিতি যছুন্ত" তদসঙ্গতমিত্যত আহ অতিমহতেতি মহত্ত্ব শতিক্রান্তেন, গগনখ 

দুরমাস্তাং তলঘস্তথীনলয়হ্থানলয়স্থানৎ যন্মহত্তন্বং তি তোহপুযৎকঙ্গেন ৷ নাদন্টোৎ- 

কষ্টত্বর্চ “সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদ- 

স্ততো বিন্দুলমুদ্ভব” ইতিসারদাতিলকোক্তিসিদ্ধমিত্ি কেচিৎ। অন্তে তু অন্মায়- 
| ২৩২৪ 

৭ তা 

িস্পরক 
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তেতি দৈবাদিক-মাধাঁতো বূপং মাযন্িতি। পরস্যৈপদমপ্যাহঃ কচিদেবাত্মনেপদ 

ইত্যুক্তেঃ পরশ্মৈপদম্; পরিমাণমকুর্বতেতার্থ। তত্র হেতুঃ অতিমহতেতি। 

শবানুরূপঃ প্রতিশন্দো ভবতি, পরিচ্ছিন্ন: শব্বঃ পরিচ্ছিন্নমেব প্রতিশব্বং জনয়তীতি 

প্রতিশব্পরিমাতা নাদে! ভবতি, অথাপরিচ্ছিশ্নত্বাদপরিচ্ছিন্নং প্রতিশব্ং, ন তস্য 

নাদঃ পরিমাতা, অতিম্হান নাদঃ মহন্তুয়াী অপরিচ্ছিন্রৎ প্রতিপব্দ, জনয়ামাসেতি 

ভাবঃ। পরে তু তান্তাব মাধাভোরকশ্ুকত্ববিবক্ষয়া অসম্ভবতেতার্থমাভঃ ৷ অত্র 
চ বীজোৎপত্তিরুক্তী ভথাঠি-_-তস্য অনাদেন ইতিচ্ছেদঃ | তস্য অটহাসন্তয নাদস্থয 

বা অন প্রাণবায়না দেন দকারে 1--মট্রহানসপদ্ধা নাদসন্বদ্ধী বাযুঃ প্রণবায়ু- 

স্তদ্ধেতৃকেন দকারেণ ঘোরেন__ক্রোধনেন, উকারেণ সহ । “উঃ কণ্টকো রতি 

শাস্তিঃ ক্রোধনে! মবুশ্থদন” ইতি তগ্থোক্তেঃ, অথবা ঘঃ ঘণ্টা তৎ্সদূশঃ তারধ্বনি- 

যুক্ত ইতার্থ:, যঃ উকারঃ তেন দীর্ঘ ্ বরলাভঃ, ঘোঃ তং রাতি লাতি রলয়োব্যত্যয়াৎ 

আদত্তে ইতি দেনেতাস্য বিশেষণম্। তেন দূ ইত্যায়াতম্। কৃৎনা সমগ্রলক্ষী- 

তেতুনা তেন নভঃ বিয়ৎ বিন্দুরি তার্থঃ বিন্দোবিয়ৎপর্ধ্যয়ান্বাৎ, পুরিতম্) পূর্ণতা 
চাত্রীবিকলমন্ত্রক্ূপতা, নিরবশেধীভীষ্টসাধকতা বা; যন্থয মন্ত্রন্ৈক এব বর্ণে! ভগ- 

ব্ত৷ প্রজাপতিন৷ সমাপ্রত্রক্ষচর্যেভ্যো দেবাসুরমন্ুষ্যেভ্য উপদিষ্টস্তম্মীচ্চ তে 
যথাধিকারং সাধনতত্বমবজগ্মন সোহ্য়মবিকলমন্ত্রো দেবানাৎ প্রাছুরভৃত, যেন 

সর্ববমেব ৩ধভীষ্টং পূরিতমিতি ভাবঃ। প্রজাপত্যুপদেশপ্রকারশ্চোক্তো রঙ্দারণা- 

কোপনিষৎসু “প্রজাপতে। পিতরি ব্রহ্মচর্ধামুধুদেবা মন্থুব্যা অস্কুরা উতবিত্বা ব্রক্ষচর্ধাং 
দেবা উচুব্রবীত নো ভগবান্মিত তেভ্যো তৈতদক্ষরমুবাচ দ ইতি অথ হৈনং মন্থ্ষ্যা 

উচুব্রবীতু নো ভগবানিতি তেভ্ো। হৈতদেবান্মশ্বশুবাচ দ ইতি অথ চৈনমনুরা 
উচুব্রবাতু নো ভগবানিতি তেভ্যো হৈতদেবাক্ষরমুবাচ দ ইতি” পঞ্চমন্ত ছ্বিতীয়ে 
বান্ধণে। অঃ বিঝুঃ, মায়া লজ্জাবীজং, তে ইব অন্ত বিক্তোর্খায়া বিফুমায়া 

শ্রীবীজং তদ্ধদ বাঁ আচরতা৷ সাঁধকা'ভীষ্টপৃরণেনেতি ভাবঃ। অতিমহতা মহত্ত্ব 
মতিক্রম্য প্রকতিলক্ষণে ভিষ্ঠতেত্যর্থ, অতিমহিম্বা বাঁ তেন ছুর্গামন্্েণ হেতৃনা মহান 
প্রতিশব্দবোহভূৎ। নিত্যন্ত মন্তস্তাভিব্াক্তিজ্জীতেতি তাঁৎপর্্যম্। লজ্জাবীজং ব' 
অন্মাছুদ্ধি.য়তে, তথাহি রেণরুৎন্নং রশ্চ ঈশ্চ ণশ্চ রেণাঃ তৈঃ কতনং অম্পূর্ণ_ 

তথাচ রেফেণ, ঈকারেশ, ণকারেন বিল্ুদেবেন বিন্দুন। চ কৃৎন্্ং নিরনশেষম্ ঘোঃ, 

ঘোরবৎ শিববৎ আচরৎ বিবন্তঘোরশাতোঃ ক্ষিপি জূপম্ নভত। নভসঃ শিবসা দশ্ত- 

ঝ্াত্র হকারবাচকত্বেনেতি বোপাম্জ হকারঃ নাদেন আপুরিভমঘ্ সম্পূরিতম, তেন 

হকাঁরো রকার ঈকারে। নাছে। বিদ্দুশ্চেতি পঞ্চ কলা) অন্ত মন্্স্তেতি প্রাপ্তম্। 

'ণঃ পুমান্ বিন্বদেবে স্তাদিশিত মেদিনী। অভিম্হৎ মতত্রত্বম্ অতিক্রম্য স্থিতং 
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স্ম্ম্রূপেণাবস্থিতম্, অত এব মায়াবীজমপি তৎ, ম।য়াবী জরূপতয়ানবভাসমান- 
মিত্যাহ অমায়তা মায়াভিন্নবদাঁচরতা । পক্ষদ্বধয় এব বিবস্তধাতো রূপমিদম | 
যদ্ধা উভয়ত্রৈবামায়তেত্যস্ত অপরিচ্ছিন্ন মহিমা ইত্যর্থঃ। অন্ঠৎ পূর্ববৎ | ঘোঁরেণ 
শিবেন হেতুনা যদকূচ্ছান্তবস্তেঞ্জ ইত্যু্তত্বাৎ তস্তা নাদেন-__ঘোরেণ তস্তা ইতা- 
নয়োমিলিতয়োঃ শিবশক্তিময়েনেত্যর্থ ইতি বা। “শিবশক্ষিময়ো নাদ” ইত্যুক্তেঃ, 
নাদেনেতি হেতো সহার্থে বা তৃতীয়া । নাদাছণোৎপত্তি-প্রকারাস্তপ্াজ ভ্লতব্যা 
'বন্তরভয়ানেহোক্তাঁঃ | কৃৎক্সময়া নিরবশেষভ্রীবীজেন নভঃ পৃরিতমিতি মা শ্রীঃ। 
শরীভরিপ্রিয়া। ইন্দিরা লোৌকমাতা মা” ইতামরঃ । “অমাঁয়তেতি অজ্ঞেয়বিস্তা- 
রণ হক্প্রত্াদিতি ভাবঃ, অতিমহতা চ প্রতিশকে' বীজাভিব্যক্তিরভৃৎ। স চ 
মহান স্তুলেজিয়গ্রাহঃ। অমায়তেত্যাদ্যংশব্যাখ্যানমংশতস্তত্ত তত্রান্থক্তমপি যথা. 
*শবং যোজাম্। অত্রচ উচিতসাপনসম্পন্নস্থ প্রজগ্তমন্ত্প্রভাঁবৈণ বাহ্যাভ্যস্তর- 
'বপুনিগ্রহ্ঠো ভবতীতি সর্ধং মন্ববাদরহম্তষ্ | ০১। ৩২। 

( নগোজী ) সম্মনিতেতি। সাট্রহালমিতি নাদক্রিয়াবিশেষণম্ । 
অট্ুহাসোহুতার্থহাসঃ | নভ ইতি ভূবনোপলক্ষণষ্ ॥ ৩১ ॥ 

( নাগোজী ) অমায়তেতি । মা মানে দৈবাদিকশত্রস্তেন নএ সমাসঃ | 
তেন অনভ্তবতেতার্থঃ , অন্য নভসীত্যাপ্ ॥ ৩. ॥ 

ঠন্প্র। তস্তা। তস্তা ঘোরেন ভয়ানকেন নাদেন রতন সমগ্র নত “!কাশম্ আপুরিতৎ মহান প্রতিশবশ্চাভৃৎ। বগ্ঠপামুত্তেন শবেন শৃন্তন্ত নভসঃ 
বং ন সম্ভবতি, নভসোইনন্তক্সাপি সামগ্রাং ন সম্ভবতি, তথাপি শব্স্তাঁপি মহ- 
স্বন গদ্য প্রিরেব তাঁৎপর্ধাম। প্রপানধবন্তন্থকারী শব্দঃ প্রতিণন্ে মহান, 
মত এব অতিমহতাঁ, তত্রাপি হেত্ঃ অম্লায়তা মানং মাঃ ভাং যন্ প্রাপ্রুবন্, ততো ৪১ সমাসঃ» ইণঃ শতৃঃত তেন অপরিমিতেনেতার্থঃ | যদ্ধা অমা রবিরশ্ি- গশষঞ তাং যন্ গচ্ছন তথা তেন। ততুক্রম্, অমা নাম রবে রশিশ্চন্দলোকে প্রতষিত" ইতি তাৎ্পর্্য।গুরেণেতার্থ: | পক্ষাস্তরাণাবাখ্া।তান্ঠিপি পরি- 
হাক্তানি তথাবিপসঙ্গতার্ধত্বাভাব[ৎ ॥ ৩১ ॥ 
হব । টুক্ু। সকলা লোকাঃ সমস্ত বনানি সে জনা? চুক্ষুতুঃ চলিত, 2 সপ্তজলপয়প্চ কম্পিতাঃ, বসুধা পৃথী চলিতবতী, সামান্তবিশেষ্তাা্দিদ- 

95, গমানয় বশীবন্দঞ্চ ইতিবৎ লোকত্বাবিশেষাৎ বস্রধারাঃ প্রাণে অধিক সলনাথং বা, সকল মহীপর|শ্চ চলি তবন্তঃ, পর্বভাঁনামপি পৃথিবীদ্ছে প্রাণুক্রনাম- 
রণ) “পাঁকিন্বীপাৎ সপর্রবতামিশতিবৎ ॥ ৩২। 



১৮০ শ্শ্রীচন্তী ৷ 

তাহার ঘোর সিংহনাে সঃগ্র নভোমগুল পরিপূর্ণ হইল, সেই অন্ু- 

পম-বিজ্তার স্ুমহান্ শব্দে মহান্ প্রতিধবনি হইল, সবল লোক ক্ষুক, সপ্ত 

সমুদ্র ও পৃথিবী প্রকম্পিত. এবং পর্ববতসমূহ প্রচলিত হঈল। ৩৯ । ৩: 

জয়েতি দেবাশ্চ মুদা তামুচুঃ নিংহবাহিনীম্। 
তুষ্ট,ব যুনয়শ্চৈনাং ভক্তিনম্রাত্বযুর্তয়ঃ ৫ 

দেবীভাবাম। জয়েতি । আত্মা বুদ্দিঃ চিত্তং, মর্তিঃ শরীরম্। ৩৩ 

( নাগোজী ) চচালেতি। মহীধরাঃ পর্ববতাঃ ॥ ৩৩ ॥ 

ত্প্প। জদ্মেতি। দেবা ইন্্াদয়ো মুদ] হর্মেন তাং সিংহবাহিনীৎ দেবী 
জয় উৎ্কর্ষমাবিষ্কুরু ইতি উচুঃ, তথাচ জয়া ইতি নামনির্ববাচনমপি চক্র, জয়তি 

অন্ত্রান ইতি জরা, সিংহং বাহঘ্িতুৎ শীলং যন্তাঃ ইতি পিন, আত্বাজ্জাতুযুপ- 
পদেহপি ণিন নার্রবর্থে বা। যদ্বা বহতীতি বাহঃ সিংহ এব বাহঃ সিংহবাহঃ 

*৩০ প্রশংসায় মন্্থীন ইন্ বন্ৃব্ীহ্রর্ঘপ্রতিপত্তিকরত্বাভ।বাৎ। মুনয়শ্চ ভক্তি 
নজআস্মমর্তয়ং সন্তঃ এনৎ তৃষ্ট,নৃঃ স্কতবন্তঃ, ভক্তা ভ!বেন নআ। আত্মা মনঃ 

মন্ধনো দেহাশ্চ যেষাম্, এতেন কায়িকবাচিকমানসিকভৎপ্রবণত্বমক্তন্ | ৩৩। 

দেবগণ, আনন্দে সেই মিংহবা|হনী দেবীর জয়ধ্বনি করিতে লাঁগি- 

লেন । শমুনিগণ, ভক্তিবিনঅন্গদয়ে দণ্নৎ নতশরীরে তাহার জ্বব করিতে 

লাগিলেন | ৩৩ 

দুষ্ট। সমস্তং নংক্ষুব্ং ত্রেলোক্যমমরারয়ত। 
সন্নদ্ধাথিলসৈন্যান্তে সমৃত্তস্থুকুদায়ুধাঃ | ৩৪ 
আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিযাক্সরঃ | 
অভ)ধাবত তং শব্মশেষৈরস্ু রৈবৃ তিঃ ॥॥ ৩৫ 

দেবীভাঁষাম্। মিলিতানাম্ উদ্ভোগঃ সমুখানম্ । ৩৪ | ৩৫ | 

( নাগোজী ) তুষ্ট,বুরিভি। ভভ্তমা নঅঃ অপরুষ্টজ্ঞানবানাত্যা 
শরীরং চ যেষামূ। সংক্ষুন্ধং আকুলমূ জাতমিতি শেষঃ। অমরারয়শ্চ 
সংক্ষুব্ধ! ইতার্থঃ ॥ ৩২ ॥ 

( নাগোজী ) সন্নদ্ধেতি | যুদ্ধায় সঙ্জানি ধুতসম্গাহানি অখিল- 

সৈন্যানি ঘেষামূ। আঃ ইতি ক্রোধাবিফারে । অনেন চ. মহিযাস্তুরষ্ত 

তমোমযত্বমুক্তম্ | ' দুত' প্রেরণা কম্তচিৎ গৈনিকম্ত প্রথমমপ্রেষণাচ্চ 



ছি লীয়োহিধ্যায়ত | ১৮১ 

স্বয়মেব প্রথমমেব যুদ্ধার্থৎ ধাবমানন্বাৎ রূপেনীশি তমোময়ন্বাচ্চ | অত্তএব 
£সত্াধিকদেব্যান্তদ্বন্তত্বমূ ॥ ৩৫ ॥ 
তত্বপ্র। দৃষ্টী। তেহমরাররঃ মহিষাদয়োহস্বরাঃ সমস্তং ভ্রৈলোক্যৎ সংক্ষুধং 

ব্যাকুলীভূতং দৃষ্টা উদবাধুধাঃ উদ্যতান্ত্রঃ সন্তঃ সমুত্তস্থুঃ উদ্যোগং কৃতবন্তঃ 

দেবোগ্মাশঙ্কয়েতি ভাব । কীদৃশাঃ ? সন্দ্ধাথিলসৈন্তাঃ সন্নদ্ধানি রুতসন্নাহানি 

অখিলানি সমগ্রাণি সৈম্তানি যেষাঁ তে ॥ ৩৪ ॥ 
তত্বপ্র। আঃ। মহিবান্থরঃ আঃ এতৎ কিমিতি ক্রোধাৎ আভাষা ত্ববধা 

সমাগুক্তা অশেধৈরসুরৈর তিঃ বেষ্টিত; সন্ তং শব্ঘম্ অভি আভিমুখোন অধাবত্ 
অভি লক্ষীকতোতি বা। আ ইতাবায়ং কোপাবিষ্কারে বর্ততে, “আস্ত স্ঞাৎ 

কোপশীডয়োরি”ত্যামরঃ ॥ ৩৫ ॥ 

সমণ্ত ত্রেলোকা সংক্ষুঞ্ধ দেখিয়া! অস্ত্ররগণ, নিখিল সৈন্যগণকে স্ুস- 
ড্জিত ও (আ'পনার। ) অস্ত্র উদাত করিয়া অমুখিত হইল | ৩৪ 

'আঃ একি 1? শহ্বাস্থর ক্রেধে এই কথা বলিয়। অশেষ অ্রবৃন্দ 
সমভিন্যাহ।রে সেই ।সংহনাদ লক্ষা করত ধাবিত হইল । ৩৫ 

স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাগ্ুলোকত্রয়াং ত্বিা। 
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতান্বরাম্॥॥ ৩৬ 
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিত্বনেন তাম্। 
দিশে। ভূজনহঙ্মেণ সমস্তাদ্যাপ্য সংস্থৃতাম্ ।॥ ৩৭. 

দেবীভাষ্যম্। ব্যাপ্তেতি “পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যেভ্যাদিপাদছঘাথ 

উক্তঃ। পাদাক্রান্ত্যেতা।দিনা “অহং গ্যাবাপৃথিবী আবিবেশেতি, ততোবিতিষ্ডে 

ভুবনান্ু বিশ্বোতামুৎ দা বক্মণোপস্পৃশামী”তি দেবীস্থ কমন্ত্রয়ৌরংশদছ্বযস্তাথ: 

সংগৃহীতঃ | ৩৬-৩৮। 

( নাগোঁজী ) অভাধাবতেতি স্বরিতেৎ ॥ ৩১ ॥ 

( নাখোজী ) দেবীং দিশেষয়তি সা্ধেন_ পাদেতি । ধনুষে। জ্যায়াশ্চ 

নিস্বনেন। ধনুষঃ ক্রেঞ্চারং | জ্যায়াক্টক্কারঃ ॥ ৩৭ ॥ 
তত্বপ্র। স দদর্শ। ৩তঃ শব্ধাভিমুখগমনানস্তরং স মহিষাস্ুরঃ তাং 

দেবীম্ অতিপ্রকাশমান।ং দদশ ইতি শ্রোকছয়েনান্বয়ঃ ৷ কীদৃশীং? ত্িষ? কাস্ত্যা 

ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ব্যাপ্তৎ লোকত্রয়ং ভূরাদি ঘয়?, পাদাক্রাস্তা! পাদয়োরা ক্রমণেন 
নতা৷ নমীকৃতা ভূর্ঘয়া, কিরীটেন মুকুটেন উল্লিখিতৎ ঘ্বষ্টমন্বরম্ আঁকাঁশং যয়া, 



১৮২ ্ীশ্তরীচণ্তী। 

আকাশস্া মূর্তত্বেনোল্লেখনাসম্ভবাৎ সব্বব্যাপিত্বাচ্চ অত্যুচ্চতায়ামেৰ তাৎপধ্যম্। 

যদ্ধা অনরং মহর্লোকঃ সম্ভবপরত্বাৎ, পন্থুজ্যানিম্বনেন চাঁপীরূঢ়মৌববীশব্দেন 
ক্ষোভিতানি চঞ্চলীকৃতানি পমগ্রাণি পাতালাঁনি যয়া, নিবিসর্গো নিম্বনশব্দ£, 
নেশদিনদন্বনন ইতি লক্ষণন্মরণাৎ । যদাপি জ্যাশব্দেনৈব মৌবর্বা উচ্যতে 
তথাপি পন্ুঃশব্দোপাদানম্ আর্ত্ববোধায়। তথাচ সাহিত্যদর্পণে-ধিন্ুজ্যাদিষ 

শব্দষু শব্দাস্ত ধন্ছরাদয়ঃ। আঢত্বাদিবোপায়েশতি, এবমন্জাপি । সুজসহন্সেন 

সমস্ততঃ সর্ববতো দিশো বাপ্য সমাক্ স্থিতাম। “অষ্টাদশভূজ] পুজ্যা সা সহম্্র- 

ভূজা রণে” ইতি যাঁমলম্ ॥ ৩৬ । ৩৭ ॥ 

অনম্তর মে দেখিতে পাইল, দেবা স্বীয় জ্যোতি দ্বার! ত্রিলেক্ ব্যাপ্ত 

করিয়াছেন, পদভরে মেদ্বিনী নত ভাব «'রণ করিয়াছে । কিরীট গগন- 

তলম্পশাঁ, শরাসন জ।-নিনাদে নিখিল পাতা'ল বিত্রস্ত, তিনি সহত্র ভুজে 

সমগ্র দিজ্মগুল সম্পৃণ ব্যাপ্ত কিয়া অবস্থান করিতেছেন । ৩১। ৩৭ 

তজ্ত? প্রববৃতে যুদ্ধং তয়। দেব্য। স্ুরদিষামূ। 
শস্তা ্ৈ্ব্বহুধ! যুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৩৮ 
( নাগোঞী) দিশ ইতি। জমস্তাৎ সর্ববতঃ ॥ ৮ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। ততস্তদনন্তরং তয়া সহ স্বরদ্বিষাম্ অন্বরাঁণাং যুদ্ধং প্রব- 

বতে প্ররত্তম। কৈঃ? শক্ানৈত শন ভিংসাসাপনং খডগাদি, অক্ত্রং ক্ষেপণীয়ং 
হিংসাসাপনং শরাদি ইতি পাত্বর্থান্থসারাছেদঃ | যদ্ধা শঙ্কা, লৌহ তনসয়ৈরস্ৈঃ, 
"শস্তরমায়ুধলৌহয়োরি”তি কোষঃ । বনপা বহুণ্রকারেণ ক্ষিপ্তিঃ, কীদুশম্ ? আদী- 
পিতদিগন্তরম্ আ সমাক্ দীপিতানি প্রকাশিতানি দিগন্তরাঁণি যত্র যুদ্ধে ক্ষেপণ- 

ক্রিয়া বিশেষণৎ বা ॥ ৩০ ॥ 

অনস্তর সেই দেবীর সহিত অস্থরগণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ( তখন 

উত্ভয় পক্ষের) বহু প্রকারে নিক্ষপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রে দ্িগ্তর উন্ভাসিম্ত 

হইল । ৩৮- 

মহ্ষাস্থরসেনামীশ্চিক্ষরাখ্যো মহাত্ররঃ। 
যুযুধে চামরশ্চা্তৈশ্চতুরজবলান্বিতঃ ॥॥ ৩৯ 
রথানামযুতৈ; ফড় ভিরুদগ্রাখ্যো মহাস্তরত | 
অধুধ্যতাযুতানাঞ্চ সহজ্বেণ মহাহঙ্ুঃ ॥ ৪০ 



দ্বিতীয়োছধ্যায়ঃ ৷ ১৮৩ 

পঞ্চাশস্ভিশ্চ নিযুতৈরসিলোমা মহাম্ুরঃ। 
অযুতানাং শতৈঃ ষড় ভির্ববাস্ক(ফ)লো যুধুধে রণে 18 

দ্েবীভাষ্যম। অন্যৈঃ উদগ্রাদিভিঃ সহিতঃ ৷ তান্ সবিশেষ নিদ্দিশতি-_ 
রথা নামিতি | ৩৯--৫৪ | 

( নাঁগোজী ) শস্ত্রীব্্রিরিতি ৷ শস্ত্রৎ কেবলম্ । মন্্রযুক্তৎ যত্তদস্ত্রয ॥ ৬৯ 
( নাঁগোজী ) যুযুধে ইতি । অন্যৈঃ প্রধানদৈতোঃ সহিতঃ চামরাখ্াঃ 

'চক্ষুরাখাশ্চ রথনাগহয়পাদাতরূপচতুরজ্সেনাধুতো। যুযুধে ইতার্থত॥ ০ ॥ 
( নঁগোজী ) অধুধ্যতেতি। অধুতানামিত্তি নিযুতৈরিতি চ তদগত- 

বুত্ববিবক্ষয়! বহুবচনম্ । এবমগ্রেশুপি । একৎ দশশতৎ টব সহত্র“মযুতৎ 
তথা । লক্ষঞ্চ ন্যিতঞ্চেব কোঁটিররবব,দমেব চ। বুন্দৎ খর্বেবা নিখর্ববশ্চ 

শঙ্ঘপদ্মৌ চ সাঁগরঃ। অজ্তৎ মধাৎ পরা্দঞ্চ দশবৃদ্ধা। যথাক্রময্” ইতি 
ব্র্গাণ্ে ॥ ৪১ ॥ | 

তন্বপ্দ। সন্তনংখাং দশয়তি__ মতিয়া স্ররোতি ৷ মহিষাস্ররম্ম সেনানীঃ সর্বব- 

সৈশ্াাবধিপঃ চিক্মরাখাহ চিক্ষুরনামা মহাআুরঃ অত্ররশ্রে্ঠঃ, চাঁমরশ্চামরাখ্যঃ স্ববব- 

সেনাশিপঃ হতি চকাঁরার্থঃ। চত্বারি হস্তাশ্বরথপাদাতরূপাণাক্ষানি যন্য তাদুশেন 
বলেন সৈন্যেনান্িতৌহন্থগতঃ অন্বৈরপি প্রপ্ানভূতৈরস্বুরৈঃ সহ যুযুধে, সর্ববসেনা- 
প্লিপতিত্বাৎ সর্দবে সেনাপতয়োহুপি ভয়োরেব পশ্চাৎ যুযুধুরিত্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

তত্বপ্র। রথা। উদগ্রনামা মহাস্ুরঃ রথানাং নড্ভিরযুতৈঃ ষ্টিসহত্ৈঃ সহ 
অন্বিত ইতি, পৃর্োক্তমনুষপ্তনীয়ং বা, এবমুত্তরক্াপি 7 অসুধাত। মহাহন্থনামা 

অন্তর: রথানমিতানবপ্জনীয়ম্ উপক্রান্থিবশাৎ। অযুতাঁনাং সহজ্রেণ রথকোট্যা 
সহ অধুশাত ॥ ৪০ ॥ 

তত্বপ্র। পঞ্চ । অসিলোমা অসিলোমাখ্যঃ অনয় ইব লোমান্তস্য, স মহা- 

সুরঃ পঞ্চাশস্ভিরনিযুতৈঃ পঞ্চকোটিভিঃ সম্ত যুমুপে ॥ বাস্কলনামা মহাম্ুরঃ রথানাম্ 
ভাযুতানাৎ যড়ুভিঃ শতৈঃ মষ্টিলশ্ষৈই সহ রে সুঙ্ুত ॥ 5১ 

মহিযাস্থর-সেনাপতি চিক্ষির নামে মহাস্ুর এবং চামর, উদ্পগ্র প্রভৃতি 

অপর অস্থুরগণ সমভিব্যাহাঁরে চতুরঙ্গ-বল-সম্পন হইয়া যুদ্ধ করিতে 
লাগিল; যথা_মহাস্থর উদগ্র ছয় »্যুত রথ এবং মহাহনু কোটি রথ 
সমভিব্যহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল ; মহাস্থুর অসিলোম! পঞ্চ কোটি রথ 
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এবৎ বাস্কল ছয় লক্ষ রথ সমভিবাহারে লইয়! রণকেত্রে যুদ্ধ কিতে 

ল।গিল | ১৯--৪১। 

গজবাজিমহস্মঘৈরনেকৈঃ পরিবারিতঃ | 
বুতো৷ রথানাং কোট্যা চ যুদ্ধে তন্দিন্নাধ্ত ॥॥ ৯২ 

বিড়ালাখ্যোক্ষোহযৃতানাঞ্চ পঞ্চাশস্ভিরথাবৃতৈঃ 

যুযুধে সংযুগে তত্র রথানাং পরিবারিতঃ ॥ ৪৩ 

( নাগোজী ) অধূ চানামিতি । গজবাজীত্যতো| বিড়।লসৈচ্াম্ ॥ ৭২ ॥ 

( নাগোজী ) কৃত ইতি; অথ তেষাং বধানন্থরমূ। অধূতানাং 

পঞ্ধাশভিরযুতৈ- পরিবারিতো বিড়ালনামা তত্র ঠা সুখধে ইতাভ্তর- 

শ্লোকেনবছঃ ! 'হ্ররে। হুণশ্দৈ টিরালিনে " ইত নামনপুরানে- 

হপি বিড়ালনয়নশন্দো ঘোগঞজটো ন কেবনৎ যৌগিকঠ প্রকনে চ নামৈক- 

দেশে নাম গ্রহণম্ । অতএব বিড্রাঁলস্তাসিনেতি বন্মমমাণৎ মংগচ্ছতে ॥২৩ 

তন্থপ্র। গঙ্ছ। পরিবারত; পরিবারিতনীম! অনেকৈরসংস্েণজবাজিসত- 

শৌধৈঃ গজবাঁজিসহম্রাণ!ৎ রটন্দ রথানাং কোটা! চ রৃত? সন তঁজন খুদ্ধে 

হযুব)ত ॥ ১২ ॥ 

তন্বপ্র। বিড়া। বিডালম্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী অস্যেতি বাৎপা্ডির,  ছুদ্ধারো 

দুমুশ্চৈৰ বিড়ালনয়নৌহপর” ইতি বাঁমনপুরাশদশনাৎ, সযকার-কর্ণছি শীষধুক্তঃ 

পাঠো হেয়ঃ, অধূলক ভ্বাং। অথ্শব্জশ্চার্থ: বিডালাক্ষোহস্বরশ্চ রখানাম্ অধুতানাং 

পঞ্চাশভিরগুতৈঃ পঞ্চভির্কন্দৈঃ পরিবারিভত বেষ্টিত; তত্র সংযুগে ধুদে ধে॥ ৯০ 

বিড়াল বা বিড়ালাক্ষ অসুর বহু সহত্্ হ্তী অশ্বে এবং কেটি রথে 

পরিবৃত হইয়। সেই যুদ্ধ করিবার পর পঞ্চাশ জ্ব্ুুদ রথে পরিষৃত হইয়া 

সেই যুদ্ধাহল ( পুঅরায় ) যু করিয়াছিল । ৩২ । ৯৩। 

অন্ঠে চ তত্রাযুতশে। রথনাগহয়ৈবৃতাঃ। 

যুযুধুঃ নংযুগে দেব্য। সহ তত্র মহাস্ুরা2 ॥ ১১ 

( নাগোজী ) যুধুধে ইতি স্পটম্ ॥ ৪৪ ॥ 

তবপ্র। অন্তে। 'তত্র যুদ্ধে অন্তে চ যে মহাসুরা; অনুরশ্রেষ্ঠী রক্বীজাদয়ত 
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(তে অধুতখো অনেক|যুতরথহস্তিতুরগৈর্ব্ তাঃ দেব্যা সহ যুযুধুঃ যুযুধিরে ৷ রথাঁদিধু 

প্রত্যেকম অধুতান্বয়ো বা, বীপ্লায়াৎ শস্প্রত্যয়শ্রবণাৎ ॥ ৪9 

অন্ান্ত মহাস্ৃরগণও অযুত অধুত হস্তী অশ্ব এসং রথে পরিধৃত হইয়া 

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ৪৪ 

কোটিকোটিসহস্ৈস্ত রথানাং দত্তিনাং তথা । 
হয়ানাঞ্চ বুতো যুদ্ধে তত্রাভূন্মহিষাস্ুরঃ ॥॥ ৪৫ 

( নাগোজী ) ঘুুধুরিতি | তস্য পুর্বেরণীন্বয়ঃ ৷ অনুদাত্েত্ুনলক্ষণ- 

তডোঁহুনিত্যত্বাৎ পরস্মৈপদমূ উত্তরার্দমুনতরা স্যরি ॥ ৪ ॥ 

তন্ত্রপ। ইতি সেন।পতালুযায়িনা সংখ্যাং প্রদর্শা মৃহিষাস্ুরান্যায়িনাং তু 

সংখ্যা কর্তৃম অশাক্যেবেত্যাহ_কোটি । তত্র যৃদ্ধে মহিবাস্ুরবথানাৎ “কাঁটি- 

কোটস্হন্দৈ; 7 তথ।শবশ্ঠর্থচ। দন্তিনা, গজানাৎ চ কোটিকে।টিসং শৈহযানাঞ্চ 

কাদিকোটিসহশ্রৈর?তা বেটভোহভৎ । পরাদ্ঈপাবে গণনারা অশকাত্বাৎথ অপরি- 

মিতমেব । সংখা নিযমনাহ ত্রদ্ধাগুপুতাণমএকহ দশশতঞ্েব সহমন্তন্থী 
লক্ষপ্* নিষুতাপ্িব কোটিরর্কুদমেন চ। রন্দঃ খন্বো নিখর্বশ্চ শঙ্ঘখপদ্মৌ চ সাগরঃ। 

অন্থ্যং মন্যং পরাদিঞ্চ দশরদ্ধণী 'ঘথাক্রমমিশতি । এবং সহশ্রকোটা। পুবযিত্া 

পুনঃ কোটা! পুরে পরাদ্ধিসংখা। ভনতি, তদেবং রথাদীনাৎ প্রতোকং পরার্ধ- 

হংখ/ ওয়া অপরিমি তত্বন্ ॥ ৪৫ ॥ 

মহিষাস্্র সেই বুদ্ধার্ষেখে বহু শরাদ্ধ হস্্রী অশ্ব এবং রথে পরিধুত 

হইয়া উপস্থিত ছিল | ১৫। 

তোমরৈভিন্দিপালৈশ্চ শক্তিভিযু'নলৈস্তথা | 
যুযৃধুঃ সংযূগে দেব্যা খড় গৈ পরশুপা উশৈ2 ॥ ৪৬ 
( নাগোজী ) হয়ানাং চেততি। রথদন্তিহয়ানাৎ প্রতোকৎ কৌটি- 

কোটিপহঅসংখ্যায়ুতো মহিষ সত্রাভূদিতর্থঃ। উত্তরাম্বায়। ভিন্দি ইতি 
দাস্তঃ ॥ ৪৬ ॥ 

তন্বপ্র। তোম। যুদ্ধং বর্ণরতি,কেচিদিতুযাত্তরেণান্বয়ঃ | কেচিদসুরাঃ 

ডোঁমরৈঃ সর্ঘল[দিভিঃ দ্রেব্যা সহ যুষুধুঃ যুযুধিরে, কেচিৎ ভিন্দিপাঁটেঃ হস্ত- 

ক্ষেপণীয়শরৈই, কেচিভূ, শক্তিভিঃ শল্যৈঃ, কেচিন্মুসলৈঃ, কেচিৎ খকগৈচ কেচিৎ 
পরশুভিঃ, কেচিৎ পর ট্রসৈ? তত্র মুসলপণ ট্রনৌ “মহাঁপট্রসভল্লবাণগুরুপুরুমুদল- 
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মি”তি ভট্টভাব্যসমাবে ণদর্শনাৎ দস্তাসকা রধুক্তৌ, “মূশলপর্ ট্রশপাঁকশাক ইতি 
তাঁলব্যপ্রসঙ্গে উদ্মভেদদর্শনাৎ তালব্যযুক্তৌ চ। শাব্দিকনৃসিংহস্ত মুষলং মুর্দনায- 

যুক্তম্প্যাহ ॥ ৪৬ 

অন্ুরগণ. রণস্থলে তোমর, ভিন্দিপাঁল, শাঞ্জি, মুষল, খড়গ, পরশ্ত 

এবং পন্ট্শ প্রভৃতি অস্রদ্বার। দেবীর সহিত মুদ্ধ করিয়াছিল । ৪৬ 

কেচিচ্চ চিক্ষিপু শক্তীঃ কেচিৎ পাশাংস্তথাপরে। 
দেবীৎ খড়গ্রপ্রহারৈস্ত তে ভাং হন্তং প্রচক্রমুণ ॥ ৪৭ 
( ন!গোজী ) যুযুধুরিতি । কেচিদ্দৈতা ইতি শেষঃ। অপষ্জর 

ইতুত্তরান্বয়ি  »৭ ॥ 

তত্বপ্র। কেচিৎ। কেচিদন্ুরাং শক্তীশ্চিক্ষিপুঃ ক্ষিপ্তবন্তঃ, কেচিচ্চ পাঁশাং 
শ্চিক্ষিপুঃ, তথা অপরে অন্ুরাঃ খঙ্ঞাপ্রহারৈস্তাং দেনীং হস্ত প্রচত্র মু; প্রচক্রমিরে 
আরব্ধবন্তঃ । আর্ষ আত্মনেপদাভাবহ ॥ ৪৭ 

কোন কোন অস্ুর শা্তু, কেহ কেহ পাশ অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, 

এবং অন্যান্ত অন্থর্পণ খঙ্গ প্রহারে গেই দেবীকে নিহত করিতে উদ্যোগ 
করিয়াছিল । 5৭ 

সাপি দেবী ততস্তানি শক্ত্রাণাস্্রাণি চণ্ডিকা । 
লীলয়ৈব প্রচিচ্ছেদ নিজশস্ত্াস্্বর্ষিণী ॥॥ ৪৮ 
( নাগোজী ) দ্েবীমিঠি। অপরে তু তে প্রসিদ্ধদেত। ইত্যথঃ। 

'প্রোপাজাম্” ইতাত্মনেপদৎ ন, ছান্দসত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥ 
তব্বপ্র। সাপি। জগন্মাতৃত্বাৎ সন্ধত্র সান্যেন প্রথমহননমযুক্তমিভি তত- 

স্তেষাং প্রহারানন্তরৎ সাঁপি চগ্ডিক ক্রোধবতী দেবী ক্রীড়নপরা তাঁনি শঙ্কাণি 

অস্ত্রাণি চ লীলরৈব প্রচিচ্ছেদ ছিন্ববতী, সর্বপ্রাণৈঃ প্রহারাভাবালীলয়েতু)ক্তম্, 
অতঃ এবশবোপাদানঞ্চ। নিজানি অসাপারণানি শস্থান্ত্াণি বর্ষিতুৎ শীলং 
যস্তাঃ । ৪৮। 

অনস্তর সেই দেণী চণ্ুকাও স্বায় অস্ত শত্ত্র বর্ষণ করত অবলীলাক্রমে 

অস্থরনিক্ষিপ্ত অস্ত্র শস্ত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । ৫৮ 

অনায়স্তানন৷ দেবী স্তয়মানা জ্রযিভিঃ। 
মুমোচান্রদেহেষু শস্তাণ্যস্ত্রাণি চেশ্বরী ॥॥ ৪৯ 



দ্বিতীয়োহুধযায়ঃ। ১৮৭ 

( নাঁগোজী ) লীলয়েবেতি । আয়াসরহিতাননা! ॥ ৭৯ ॥ 
তত্বপ্র। অনা। ন কেবলমেতাঁবৎ কিন্তু তাঁন্ জঘাঁনাপীত্যাহ,_সা দেবী 

অনায়স্তীননা অবিকৃতমুখী সতীত্যনায়/সং দ্যোতয়তি, অস্ুরদেহেষু শস্ত্রাণি চ 

মুমোচ অসুরদেহেষিত্যনেনাবার্থপ্রহারিত্বযুক্তং, যত ঈশ্বরী সর্ববশক্তিযুক্তা, সুরাশ্চ 
খষয়শ্চ তৈঃ ভয়মানা। “আয়ন্তং বিকৃতে ক্ষিপ্তে ক্লিশিতে কুপিতে হত” 
ইতি কোষঃ ॥ ৪৯ । 

দেবত। এবং খধিগণ দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন, তখন সেই 

ঈশ্বরী অক্লানবদনে ( সহাস্যমুখে ) অস্ুরগণের শরীরে অস্ত্রশস্ম বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । ৪৯ । 

সোইপি ক্রুদ্ধ ধৃতসটো দেব্য বাহনকেশরী । 
চচারাস্মরসৈন্তেষু বনেত্দিব হুতাশনও ॥ ৫০ 
( নাগোজী ) মুমোচেতি। উত্তবার্দীমু এরান্বয়ি। ধুতাঃ কমম্পিতাঃ 

সটা যেন ॥ ৫০ ॥ 

তব্বপ্র। সোহপি। সোহপি দেবা|ঃ বাহনকেশরী বাহনরূপঃ সিংহঃ ক্রুদ্ধ: 

সন্ অনুরসৈষ্ঠেষু চার ৷ কুত্র কঃ ইব? বনেধু হুভাশনো বঙ্ছিরিব, দৃষ্টান্তদ্বার! 

স্প্শমাত্রেণ অস্রসংহরণমুক্ষম। শাক্যবিংশতিনিবেশকেশরা ইতি তালব্য- 

প্রকরণে পুরুষোত্তমেন শভেদ।ৎ কেশরী তালব্যবান্, 'সবিতৃকিসলয়কেসরসহা' 

ইতি উ্মভেদাৎ কেশরো দন্ত্যবাংশ্চ | তদ্যোগাঁৎ কেশরী, স কীদৃক্ ? ধূতাঃ 

কম্পিতাঁঃ সট।ঃ স্কদ্বস্থলোমানি যেন সঃ) “সটী জটা কেশরয়োরি”তি মেদি্তাঁং 

দক্ত্যাদৌ পাঠীৎ সটা দন্তাদিঃ, শট অংশে ইতি পাঁতুঃ তালব্যবানিতি নর- 

সিংহঃ | ৫০ । 

সেই দেবীবাহন পশুরাজও ক্রোধে জট প্রকম্পিত করিয়া অরণ্য 

মধ্যে দাবানলের ন্যায় অস্ত্ররসৈম্যমধে। বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৫ 

নিশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেইম্িকা। 
তি এব সদ্যঃ সম্ভূত। গণাঃ শতসহত্রশ2 ॥ ৫১ 
( নাগোজী ) চচাঁরেতি ৷ উত্তরাদ্ধমুত্তরাম্বয়ি। যান্ যাবত? ॥ ৫১ ॥ 

তত্বপ্র। নিশ্বা। রণে যুধ্যমানা অশ্ষিকা যান্ নিশ্বাসান্ মুমুচে ত্যক্তবতী তি 

এব নিশ্বাসাঃ সদ্যন্তৎক্ষণমেব শতসহত্রশো গণাঃ প্রমথাঃ সম্ভৃতাঃ। অনেনাপ্রতি 



১৮৮ | ৃ শ্রীশ্রচণ্ী। 

হতেক্ছত্বং হুচিতম্। স্বন্ধসাঁম গ্রীসহিতা এব জ।তা। ইতি ত্রেয়ম্, উত্তরত্র যুদ্ধবাঁদা- 

ক্রিয়াকথনাৎ ॥ ৫১ ॥ | 

অন্বিকা অহরসংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে যে সঙ্ল নিশ্বাস পরি- 

ত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তংক্ষণ. লক্ষ লক্ষ গণ অর্থাৎ গণ 

নামক দেবীসৈন্তরূপে পরিণভ হইল | £, 

যুঘৃধুক্তে পরশুভিরভিন্দিপালাসিপর্ ্রশৈঃ। 
নাশয়ুন্তোহস্থরগণান্ দেবীশক্তমপবুহতাঃ ॥॥ ৫২ 
( নাগোজা ) ত এবেতি ভাবশ্থ এব্ভার্ধচ | এককানশ্া। ম।দেকৈকো। 

গণঃ সম্ভৃত ইতার্থঃ। তে গণাঃ ॥ ৫২ ॥ 
তত্বপ্র। বুযু। তে গণাঃ দেবাশক্ুখপরুংভিতাহ দেবাঃ সাসথোনোপ- 

চিতসামর্থয।ঃ সন্তঃ পরশ্বাদিভিরস্থরা না শয়ান্তো খুখুধূঃ বুমুপিরে ॥ ৫২ । 

দেবীসৈন্গগণ ভগব্তীর শক্তি সংবোগে প্রবর্মিত হইয়া পরশু, 

ভিন্দিপাল, খঙ্জা এবং পর্উ্রশ দ্বারা জস্তরগনকে বিনাশ করত যুদ্ধ 

করিয়াছিলেন । .* 

অবাদয়ন্ত পটহান্ গণা? শঙ্খাংস্তথাপরে | 
ম্বদ্জাংশ্চ তথৈবান্তে তক্মিন্ যুদ্ধমহোতসবে ॥। ₹৩ 
( নাগোজী ) নাঁশয়স্ত ইতি । দেবী প্রভাঁবেণাপ্যায়িতাঃ অবাঁদয়ন্ত | 

বাদিস্তবস্ত ইত্য্থ2ঃ | গণাঃ কোটচিনিতি শেষঃ ॥ £ 5 ॥ 
তন্বপ্র। অবাদ। কেচিৎ গণাৎ পটহান্ অবাদরন্ত, লউন্তঃ | অপরে, 

শ্ঙ্খান্ তথা! অন্তে মুদ্গান অবাদয়ন্ত। তশ্মিন্ যুদ্ধমহোঁৎসবে যুদ্ধমেব মহোৎ- 

সবঃ, বীরাণাং হর্ষবদ্ধনত্ব।ৎ ॥ ৫৩॥ 

'দেবীসৈম্তগণ সেই সমরমহোৎ্সবে ( কেহ কেহ ) পটহ, অপরে শঙ্ছ 
এবৎ অন্যে মুদঙ্গধবনি করিতে লাগিলেন । ৫ও 

ততো দেবী ত্রিশূলেন গদয়৷ শক্তিবৃষ্টিভিঃ। 
খড়গািভিশ্চ শতশো নিজধঘান মহাসুরান্ ॥ ৫১ 
(নাগোজী ) মুদঙ্গাংশ্চেতি। যুদ্ধমেব মহোঁৎ্সবো বীরাঁণাৎ হ্র্ষ- 

হেতুতাৎ। শক্তীনাৎ হৃষ্টিভিবর্ষেরিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ১৮৯ 

তত্বপ্র। ততঃ। ততো গণঙ্গননানন্তরং দেবী ত্রিশুল|দিভিঃ শতশো মহা- 

স্বরান নিজখান ॥ ৫৪ ॥ 

অনন্তর দেবী দিশুলাঘাত, গদা নিক্ষেপ, শল্তি' অস্ত্র বর্ষণ এবহ 

খঙ্গাদিপ্রহারে শত শত মহাহ্রকে নিহত করিলেন । £৪ 

পাতয়ামাম চৈবান্টান্ ঘণ্টাম্বনবিমোিতান্। 
অস্থুরান ভুবি পাশেন বদ্ধ। চান্তান কর্ষ(য়ৎ) ত ॥ ৫ 

'দবীভাম্যন। অসুরান তৃবীতি পু্নর্দাদিতান্ ॥ ৫৫ ॥ 

৷ নাঁগোজী ) খজোঠি স্পষ্টম্ ॥ ৫৫ ॥ 

তন্বপ্র । পাতয়া। দ্রেখাতি যোৌজাৎ চকারাৎ, অন্থন্ কাংশ্চিদনুরান্ 

থণ্টান্বনবিমে!ভিতান্ ঘণ্টাধ্বনিনা বিচেতলঃ কুত্বা পাঁতয়ামাস, অন্ঠাংশ্চাস্বরান্ 

পাশ্েন ব্দ্ধা উনি অকর্ণত আকরুষ্টবতী । আবকরয়দিতি পাঁগে অন্যেুপি ধাতিবঃ 

কাচদিতি চপাদিত্বাথথ লউ.॥ ৫৫, 

অপর (কতকগুলি) অন্তরকে ঘণ্ট!-শব্দ দ্বারা বিমোহিত করিয়! 

ধর ঁয়ী কবিলেন, এবং আন্ত (কতকগ্ডলি ) অসুরুকে পাঁশবন্ধ করিয়া 

আকর্ষণ করতে লাগিলেন । ৫€ 

কেচিন্ড্িধা কৃতস্তীশ্গেঃ খড়গপাতৈস্তথাপরে। 

(বিপে।থিতা নিপাতেন গদয়া ভূবি শেরতে ॥ ৫৬ 
দেবীভাধাম্। বিপোখিতা নিহতাঃ। গদয়েতি নিপাতক্রিয়ায়াঃ কর্তরি 

তৃতীয়া । 'তক্ছ্রীরাণি মুদ্রপেণ শেরত ইতার্থাদ্ বমানপ্রয়োগঃ | ৫৬ 

( নাঁগোজী ) অস্তুরানিভি।  অকর্ষয়দিতি রুষেশ্টৌরা দিকাল্লঙ,। 
অপর ইত্যুত্তধান্বয়ি ॥ ৫৯ ॥ 

তন্বপ্র। কেচি। কেচিদনুরাস্তীপ্বৈ গভগপাতৈঃ খঙ্জাপারাভিঃ দ্বিধা কৃতাঃ 

অর্থান্দেধা! পাতয়ত্যনেনেতি পাতঃ। যদ তীক্ষেঃ অত্যু্রৈঃ খড়াপ্রহারৈঃ | 

অপরে গদয়া বিপোখিতাঃ হিংসিতাঃ সন্তঃ নিপাতেন নিপতনেন ভুবি শেরতে, 

ন্মেতহং ছান্দসো বা লট । যদ্ধা গদয়া যো শিপাতো! হননং তেন বিপোথিতাঃ, 

সপাং সুবিতি যষ্ট্যাং বা! তৃতীয়া । গদয়া নিপাতেনেত্যর্থ, ॥ ৫৬ 

কততকগুণি অস্থুর ( দেবীর ) তীক্ষুধার খড় গ প্রহারে ছিখণ্ডিত হুইল, 



১০৭১০ শশ্রুচণ্ [ 

অপর ( কতকগুলি) অস্র ( দেবীর ) গৰ! শিক্ষেপে নিহত হইয়া! ভূমি- 
শয্যা গ্রহণ করিল । ৫৬ 

বেমুশ্চ কে চিদ্রধিরং মুসলেন ভূশং হতাঃ। 
কেচিন্নিপাতিতা ভূমৌ ভিন্না; শুলেন বক্ষসি ॥ ৫৭ 

দেবীভাষাম্। বেমূরিতি বৈকল্পিকমেত্বম্, বা ভ্রমত্রসিবমিফপাঁদীনামিতি ।৫৭ | 

( নাগোজী ) বিপোধিতা হত। অপরে পদয়! বিপোথিত। আম- 

দিতাঃ নিপাতেন নিপতন্মে ভূবি শের ইতান্বয়ঃ। বেমুরিতি 
ছান্দসম ॥ ৫৭ ॥ 

তত্বপ্র। বেমুঃ। কেচিদসুরা সুসলেন ভৃশমতার্থ হতাস্তাড়িতাঁঃ সম্তঃ 

রুধিরং রক্তং বেমুঃ বমস্তি সম, ববমুরিতি বক্তব্যে ছান্দসো দ্বিলুক্, এবঞ অস্থয 

বকারশ্য দস্তযত্বেন শশাদিত্বাৎ। কেচিদোষ্টত্বমপীচ্ছন্তি তদবহুসম্মতম্। কেচিদ্ব- 

ক্ষসি শূলেন ভিন্না বিদীর্ণ1ঃ সৃস্তঃ ভূমৌ নিপাতিতাঃ অর্থাদ্দেব্যা ॥ ৫৭ 
কেহ কেহ মুষল দ্বার! অত্যন্ত আহত হইয়া রুধির বামন করিয়াছিল, 

কেহ কেহ বক্ষঃস্থলে শুলাঘাত্তে বিদীণ হইলে ( দেবী ) তাহাদিগকে ভূমি- 

শায়ী করিলেন । ৫৭ 

নিরন্তরাঃ শরৌধেণ কৃতাঃ কেচিদ্রণাজিরে। 
সেনানুকারিণঃ প্রাণান্ মুমুচ স্তর দশাদ্দনাঃ ॥ ₹৮ 

দেঘীভাষাম্ | নিরন্তরাঃ , তিলণ।রণস্থাণ বহতা | সেনাজুকারিণঃ ইতি 

ত্রিদশার্দনাঃ দেবমর্দনাঃ সেনীপতয়ঃ, সেন্াবৎ সেনাপতয়োহপি প্রাণান্ মুমূট 

রিত্যর্থঃ। ৫৮--৬১ 

( নাগোজী ) কেচিদ্িত। শুলেন বক্ষসি ভিন্নাঃ ভূমৌ নিপাতিতা? 

_নিপেতুরিতান্বয়ঃ | উত্তরার্দমুত্তরাম্বয়ি ॥ ৫৮ ॥ 
তত্বপ্র। নির। কেচিৎ সেনাহ্কারিণঃ সেনামন্ছ পশ্চাঁৎ কভু শীলং যেষাং 

“৩ সেনাগ্রে বর্তমান! ইত্যর্থ ভ্রিদশার্দনাঃ অস্ুরাঃ রণাজিরে রণাঙ্গনে শরৌদেন 

বাপসমূহেন দেবোতাহং শিরস্তরাঃ নিরবকাশীঃ জজ্জরীরুতাঃ সন্ভঃ প্রাণান্ মুমুঢ়: 
তাক্তবন্তু ৷ শ্যেনানুকারিণ ইতি পাঠে শ্ঠেনঃ পক্ষিবিশেষঃ, তমস্থকর্ুং সদৃশীকরভুং 
শীলং যেষীং তে অতিবেগশালিন ইত্যর্থ; । যদ্বা তমপি পশ্চাঁৎ করতুম্, এতেন 
দিরুপমবেগা ইতি ভাবঃ। যদ্ধাশ্তেনঃ সেধা(জ[)খ্যে! জন্তবিশেষঃ সর্বন্জ কণ্টকা. 
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রতশরীরঃ, তদন্থ করণশীলাঃ, নিরম্তরশরনিকরবিদ্ধশরীরত্বাৎ । “শ্ঠেনঃ পত্জিণি শব্দে 
চ” ইতি অজয় ॥ ৫৮ ॥ 

দেবী সমরাঙ্গনে শএসমৃহদ্বারা কতকগুলি অস্থরের সর্ববাজ পুর্ণ 
করিয়া দিলেন। অমরবিজয়ী অস্ত্ররেরা (সামান্য ) অস্থরসেনার গ্যায় 

প্রাণত্ণাগ করিল। ( মতান্তরে ) অমরবিজয়ী অনুর সেনাপতিগণ 
( এইরূপে ) প্রাণভাগ কঠিল। ৫৮ 

কেষাঞ্চিদাহবশ্ছিন্নাশ্চিন্নগ্রীবাস্তথাপরে। 
শিরাংনি পেতুরন্যেষামন্যে মধ্যে বিদারিতাঃ।, ₹৯ 
( নাগোজী ) সেনেতি। সেনামন্ধ পশ্চাৎ কুর্ববস্তি সেনাগ্রশাঃ 

শরৌঘব্যাপ্তত্বাৎ সেনাঃ শল্লকাস্তৎসদৃশাশ্চ, অপরে ছিন্নঞীবাঃ প্রাণাম্ম যু 
বিত্যর9থঃ ॥ ৫৯ ॥ 

তত্বপ্র। কেযাম্। দেব্যেত্রাহাং কেষাঞ্চিছাহবশ্ছিম্না দদ্বধীকৃতাঃ, তথা 

মপরে দৈত্যাঃ ছিন্না গ্রীবা যেষাং তে তথা বভূবুঃ । অন্ভেষাং শিরাংসি পেতুঃ 
শতিতানি। অন্তে মধ্যে মপ্যদেশে বিদারিতা বভৃবুঃ ॥ ৫৯ ॥ 

কোন কোন অস্্ররের বাহু ছিন্ন, অপর ( কতকগুলি) অসুরের গ্রীব! 

ছিন্ন, অন্য কাহারও কাহারও মন্তক ক্দ্ধচ্ত, আর কতকগুলি অহ্থরের 

মধ।দেশ বিদীণ হইল ।৭৯। 

বিচ্চিন্নজঙ্ঞান্পরে পেতুরুর্বব্যাং মহাম্রাঃ। 
একবাহবক্ষিচরণাঃ কেচিন্দেব্যা দ্বিধা কৃতাঃ॥ ৬০ 
( নাগোজী ) শিরাংমীতি। ছিন্নানীতি শেষঃ ॥ ৬০ ॥. 
তত্বপ্র। বিচ্ছি। অন্তে মহাসুরাঃ বিচ্ছিন্মজভঘাঁঃ সম্তঃ উর্বযাং পেতুঃ, 

বিচ্ছিন্নে জজ্মে যেষাং তে তথা । অন্টে দেব্যা দ্বিধা দ্বিদলীক্ৃতাঁঃ সন্ত; এক- 

বাহ্বক্ষিচরণাঃ একং বাহ্বক্ষিচরণং যেষাং তে তথা, শিরঃপ্রভৃতি পায়ুপধ্যন্তং 

দিদলীকৃত] ইত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥ 

অপর মহ।ম্তরগণ জংঘ! কর্তিত হওয়াতে ভূতলে নিপতিত হইল । 

দেবী কোন কোন অহ্রকে এরূশভাবে দ্বিখণ্ডিত করিলেন ঘে, সেই দই 

খণ্ডের প্রত্যেক ভাগেই একটী ধান, একটা চক্ষু এবং একখানি চরণ 
থাঁকিল | ৬০ । 



শ্রীশ্রীচণ্তী 

ছিন্নেইপি চান্যে শিরসি পতিতাঃ পুনরুখিতাঃ। 

কবন্ধা! ঘুযুধদেব্যা গৃহীতপরমায়,পাঃ - ৬ 
! নগ'জী ) এক ইতি । আশিরঃ প[নপর্ীন্তং পাটিতা ইন্টার | 

১2১৭. 

উত্তরার্দীমুত্তরান্বয়ি ॥ ৬১ ॥ 
তত্বপ্র। ছিন্নে। অর্দশ্লোকোইয়ম। অগন্ভে অসুরাঃ শিরদি ছিন্নে পতিতা 

আপি পুনরুখিতাঃ। কবক্ধোথানপরিমাণং প্রাচীনপদ্যে পঠন্তি ষথা,-“নাগানা” 

মধুতং তুরনিধুতং সর্বং রখানাং শতহ, পত্তীনাং দশকোটযো নিপতিতা এবং 
কবঞ্ধো রণে।  তেষাখ কোটিনিপাতনর্ভনবিধো৷ খেলচ্চলৎ্ খে শিরঃ, ভেমাং 

কোটনিপাভনে রঘুপতেঃ কোঁদগুঘণ্টারবঃ ॥” ইতি। মহানাটকশ্তৈতদিতি 

কেচিৎ। তেবাং কম্ম আহ-_কেচিদিভুযুহ্ংং কেচিৎ কবদ্ধী গৃহীভপরযায়ণাঃ 

সম্ভঃ দলা পভ বুধুধুঃ॥ ৬১ 

অপর কতকগুলি অনুর ছিন্নমস্তক হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইল 

এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় কব্দ্দরূপে উথ্থিত হইয়। কেহ কেছ উতকুন্ট ত্র 
ধারণপূর্ববক দেবীর স্হিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । ৬১। 

ননৃতুশ্চাপরে তত্র যুদ্ধে তর্ধ্যলয়াশ্রিতাঃ। 

কবন্ধাশ্ছিনশিরন খড়ংশ টিপ [ণয়ত । ৬ 
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষে। দেবীন্তে মহা্ত্রাঃ ॥৬৩ 

দধীভাষ্যম। অপরে কবদ্ধাঃ খঙ্গশক্ত্য্টিপাণয়ঃ সন্তঃ ছিন্শিরস্কতয়ী ভাষণ- 

বাঁজিতা: কেবল* নবৃতুঃ অন্যে চ মহাস্বর1ঃমহত্বাদেব বহুম্বজননিধনেহপ্যনপ- 

গতরণোৎসাঁভ2 সমগ্রশরীরা অসুর! দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষস্তো সম্বরৎ ভাষমাণা 
উপগাধস্ত ইত যাবৎ, ননুভুরিতার্থঃ। কবদ্ধী ইত্ান্ত বিশেষণম্ তুর্যলক্াশ্রিতা 
ইতি, অভ্র গতীয়মানোতপ্রেক্ষা । ভূর্যলয়েরাশ্রিতা ইতি বা। তেষাং নৃত্য- 
মনঈঈক47 তুধ্যলঘো জ্ঞাত ইতি ভীবঃ| তেন কবদ্ধানীং শ্ববণ-শক্তিবিরহেহপি ন 
স্বত:। কবদ্ধ। ইত্যন্ত ছিন্নশিরন ইতি বিশেষণমন্ত ইত্যনেন মহাস্বরাণামবি- 
চ্ছিন্নশিরস্থ স্জ্ঞ/পনায়েতি ধ্যেয়ম্। তিষ্ তিষ্ঠেতীতি দ্বিপদীরূপশ্চতুরক্ষরচতুষ্পদী- 

রূপে] বা শ্লোক | ৬২--৬৫। 

( নাগোজী ) কবন্ধ!' ইতি। 'নুষ্যাণাৎ সহতেষু হতেষু হত্ান্ মু 
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তদাবেশাৎ কবন্ধঃ হ্যাদেকোহমূ্ধী জ্রিয়াঘিততঃ ইতি লক্ষিতঃ। অপরে 
কবন্ধাশ্চ যুযুধুঃ ॥ ৬২ ॥ 

( নাগোজী ) কবঙ্গ ইত্তি। উভয়ত্রাপি যুযুধুরিতি শেষঃ। ছিন্ন- 

শিরস ইতি স্বরূপকথনম্। ছিন্নানি শিরাংসি যৈরিতি বাঁ। খ্টয় 
উভয়তোধারাঃ খড় গাঃ ৷ ভাষম্ত ইতি ছান্দস2 ॥ ৬৩ ॥ 

তত্বপ্র। তত্রযুদ্ধে অপরে কবদ্ধাঃ তৃর্যলয়াশ্রিতাঁঃ বাদালয়ান্ুসারিণঃ সস্তঃ 

ননুতু5 সীতবাগ নৃতানা ক্রিয়াকালয়োঃ সামাযৎ লয়ঃ | অপরে কবদ্ধাঃ কবদ্ধদেশে- 

স্ভবাঃ কবদ্ধাখ্াজাতিবিশেষা বা, মহাস্বরাঃ দেবীৎ ভিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষস্তো ভাষ- 

মাণা এব ছিন্নশিরলো বভূবুঃ, কীদৃশাঃ ? খঙ্গশক্ত্যষ্টিপাঁণরঃ খডগশত্ত্টয়ঃ পাণিবু 
যেষাৎ তে, খনঃ খঙ্াবিশেমূঃ | যদ্বা অপরে কবদ্ধাঃ তৃধালয়াশ্িতাঃ সন্ত ননুতৃঃ 

অন্যে মহানুরাঃ খঙ্জগশক্যাষ্টিপাণয়ো। গৃহীতশস্ত্রা দেবীং তিষ্ঠ তিষ্েতি ভাষমাণা 
এব ছিন্না বভুবুঃ। একেন দেব্যা লঘুহস্তত্বং স্থচিতম্। মহাত্ররাঃ কবন্ধাঃ কীদশাঃ ? 

ছিন্নশিরসঃ ছিন্নানি অন্যেষাং শিরাংসি ফৈঃ তে, যদ্বা অন্কে মহাস্বরাঃ ছিন্মশিরসঃ 

সম্তঃ কবদ্ধী এব খঙ্জাশক্যষ্টিপাণয়; দেবীং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষস্তো৷ ভাষমাণা 
বভূবুঃ। নন্থ মুখরহিতানাৎ ভাঁষণং কথং সম্ভবতি, সত্য ভূমিপতিতস্বশিরৌনয়ন- 
বদনেন তেষাঁৎ দর্শনভাষণসম্ভবাঁৎ। ততুত্তমূ অষ্টমস্কদ্ধে দেবাসু রযুদ্ধে_ 

“কবদ্ধাস্তত্র চোৎপেতুঃ পতিতম্বশিরোহক্ষিভিঃ ৷ উদ্দাতাযুধদোর্দতুরাধাবস্তে' 
ভটাঁন্ মুধে” ইতি ॥ ৬২1 ৬৩॥ 

অপর কতকগুলি কবন্ধ ছিন্নশীর্ষ হইয়! হস্তে খড়গ, শত্তি এবং খা্টি 

অস্ত্র গ্রহণপুর্ববক ( যেন ) তৃর্যধবনির তানলয় অবলন্মনে (ই ) সেই যুদ্ধ 
ক্ষেত্রে (কেবল) নৃত্য করিতে লাগিল | *২। 

এতগ্ছিন্ন ( অচ্ছিন্নমন্তক জীবিত ) মহাসরগণ দেবীকে তিষ্ঠ ভিষ্ঠ 

বলিয়া ( যেন গান করত নৃত্য করিতে লাগিল )। ৬৩। 

'পাতিতৈ রথনাগাশ্বৈরস্থরৈশ্চ ব্থন্ধর]। 
অগম্য। নাভবতুত্র বত্রাভুৎ নস মহারণৎ ॥ ৬৪ 

( নাগোজী) পাতিতৈরিতি। রথনাগসহিতৈরশ্ৈরিত্যর্থঃ | এৰ- 

মগ্রেছপি ॥ ৬৪ ॥ 

তত্বপ্র। পাতি। যন্ত্র ষন্ডাৎ স মহাঁরণোহভৃৎ সা বসুন্ধরা পাঁতিতৈ রথ. 
২৫২৬ 



১৯৪ শ্রীশ্রীচণ্তী ৷ 

নাগার্রস্বরৈশ্চ অগম্যাভূৎ। গবাশ্বীদিত্যন্ত কচিদ্বাভিচারাৎ টৈকত্বম্। যা 

শ্বার্দিবিধানানস্তরমেকশেষাদ্বনৃত্ম্ ৬৪ | 

সেই মহারণ যেখানে সংঘটিত হইয়াঙিল, সেই ভূভাগ ধরাতিল- 

পাতিত রথ, হৃত্তী, অশ্ব এবং অস্থরগণে (ব্যাপ্ত হওয়াতে ) অগম্য 

হইয়াছিল | ৬৯। 

শোণিতৌঘ। মহানদ্যঃ সদ্যস্তত্র বিস্তুত্রবুঃ। 
মধ্যে চা্বরসৈন্যস্ত বারণাস্থরবাজিনাম্ ॥ ৬৫ 

ক্ষণেন তন্মহাসসৈন্যমস্থ্রাণাং তথাম্বিকা । 

নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহিচ্তণদারুমহাচয়ম্ । ৬৬ 
দ্েবীভীষ্যম। বাঁজিনামিতি বারণসহিত্েতি মধ্যপদলোপিসমাসান্নৈকত্ব- 

মেবমন্থাত্র । এষ সমরলীল! ক্ষণেনৈব নির্দব তেতাহ-_ক্ষণেনেতি ॥ ৬৬ 

( নাগোজী) শোণিতৌঘেতি । অন্ররসৈন্তস্ত মধ্যে বারণাস্ুর- 

বাজিনা শোণিতস্য ওঘঃ প্রবাহে! বান তাদৃশ্যো নদাঃ প্রস্থ বুঃ। 

ছণন্দসত্বাৎ সমাস 9 ৬৫ | ৬১ ॥ 

তত্বপ্র। শোঁণি। তত্র মহাস্ুরসৈম্তবধো বরিণাসুরবাজিনাৎ হক্তিদৈতা- 
শ্বীনাং শোণিতৌঘা রক্তপ্রবাহা; সান্তৎস্ষণং মহানগ্াঃ বিস্ুক্রবুঃ মহানগ্ ইব 
লুঞ্োপমী বা ৬৫ ॥ 

তত্বপ্র। ক্ষণে। অশ্থিকা অস্ুরাণাৎ তন্মহাসৈ্তম্ অতিপ্রচুরং বলং ক্ষণেন 
তথা ক্ষয়ং নিষ্ঠে যথা বক্ধিত্তৃণদারুমহাঁচিয" মঙ্গ'রাশিং ক্ষরং নয়তি, অনায়াঁসেন 

নাশে দৃষ্টাত্তঃ ॥ ৬৬। 

তথায় অস্তুরুসৈন্ত মধ্যে অস্তরকরিতুরগ-শোনিতবাহিনী মহানদী সকল 
তৎক্ষণাৎ প্রবাহিত হইল। ৬৫ | 

বহি যেরূপ তৃণকা্টের মহাস্ত পকে ক্ষণকালে ভন্মীভূত করেন, সেই- 
রূপ অন্বিকা ক্ষণকালমধো সেই অহরগণের মহতী বাহিনীকে ক্ষয় করিয়া 
ফেলিলেন । ৬৬। 

সচ সিংহো মহানাদমুৎস্থজন্ ধুতকেশর2। 
রীরেভ্যোইমরারীণামসূনিব বিচিন্বতি। ৬৭ 



দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | ১৯৫ 

দেব্যা গণৈশ্চ তৈস্তত্র কৃতং যুদ্ধং তথাস্রৈঃ। 
ঘখৈষাং তুতুষুর্দে'বাঃ পুণ্পবৃষ্টিমুচো দিবি ॥ ৬৮ 
ইতি শরীমার্কত্েয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেবী- 

মাহাত্য্যে মহিষাস্মরসৈম্বধো নাম 
দ্বিতীয়োহধ্যায়; ॥ ২॥ 

দেবীভাষ্যম। সিংহশ্চাসুরাণাং মহাসৈন্যং ক্ষয়ং নিন্তে ইতি পূর্বেণান্থিতম্। 
বিচিন্বতীতি শত্রন্তপদং তত্রেত্যুন্তরশ্নো কস্থেনান্বিতম্ 1 ৬৭ 

দেবীভাষ্যম। তত্র সিংহে অমরারীণামহ্থন বিচিন্বতীব পুস্পাণীব সুখেন 

সংগৃহৃতি সতি, দেবা! গণৈরপি কর্তৃভিঃ অস্ুরৈঃ সহ তথা যুদ্ধ কৃত যখৈষাং 

দেবীগণানাং বা তান্ প্রতীত্যর্থে সম্বদ্ধসামান্ে ষষ্ঠী, দেবাঃ তৃতৃষুরিতি ! মন্ত্বাদধি- 

মতে গণাদয়ঃ সাঁধনলবূশক্তিবিশেষাঁঃ 7 এবমন্যাত্র ! এততন্্বয়ং টাও | ৬৮ 

ইতি শ্রীগৌতমীয়ে শ্রীপঞ্চাননরুতদেবীভাষ্যে 

দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ ॥ ২॥ 

( নাগোজী ) স চেত্তি। ক্ষয়ং নিন্তে ইতি শেষঃ। তত্রোতপ্রেক্ষতে_ 

অমর।রীণাং শরীরেভঃ অসুন্ বিচিন্বভীব। “ভূতে লট” ইতি অড়াগমো 

গুণাভাবশ্চ ছান্দসঃ ॥ ৬৭ ॥ 

( নাগোজী ) দেব্যা ইতি | চোহপাযর্থে। তৃতুযুস্তষটাঃ ॥ ৬৮॥ 

ইতি শিব্ভট্রস্বতসতীগর্ভজ-নাগোজীভট্রকৃতে সপ্তশতীব্যাখ্যানে 

দ্বিতীয়োহুধ্যায় ॥ ২ ॥ 

তত্বপ্র। সচ। স প্রসিদ্ধঃ সিংহশ্চ ধূতকেশরশ্চলিতসটঃ সন মহানাদম্ 

উৎস্জন অমরারীণাং শরীরেভ্যঃ প্রাণান্ বিচিন্বতি বিচিনোতীব নিঃ£সারয়তীবে- 

ত্যুৎপ্রেক্ষা, শব্দশ্রবপমাত্রেশৈব তেষাং প্রীণত্যাগাৎ। বিচিম্বতীত্যার্যো বকারা- 

দেশহ ॥ ৬৭ ॥ 

তত্প্র। দেব্যা। টতর্নিশ্বাসজাতৈর্দেবা। গণৈরনুরৈঃ সহ তথা বুদ্ধাং কতং 

য্থা এষাং গণানাং সম্বদ্ধে পুষ্পরৃষ্টিমুচঃ সন্তো দিবি দেবাঃ তুতুষঃ পরিতোষ 

প্রা্তাঃ। অনেন নিরতিশয়ানুরনাশঃ স্থ চিতঃ ॥ ৬৮ 



১৯৬ শ্রীশ্্রচগী। 

অন্তর পুশ্পিকায়াং দেবীমাহাত্ম্যে ইত্যেতৎপর্ধাস্তমেব মৃলসংহিতায়াং পাঠো' 
ষ্ঠতে, কুচিৎ কচিৎ প্রাচীনপুস্তকে চ॥ 

ইতি গয়দঘবন্ডবন্দযঘটিকুলোভ্ভব-শ্রীগোঁপাল্চক্রবর্তিবিরচিতায়াং চণ্তীটাকায়াং 

তত্বপ্রকাশিকায়াং মহিযাঁজুরসৈন্তাবধঃ ॥ ২। 

সেই সিংহও মহাগর্জন সহকারে কেশরসমূহ প্রকম্পিত করিয়! 

( ক্ষণমধ্যেই অস্বরসৈল্ ক্ষয় করিয়াছিলেন )। যখন দেই সিংহ অস্রর- 
গণের শরীর হইতে প্রাণ সকলকে ঘেন ( পুষ্পের ন্যায়) চয়ন করিতে- 
ছিলেন, তখন দেবী-সৈম্তগণও অস্ুুরগণের সহিত এমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন 
যে, স্বগস্থ দেব্গণ পুষ্পঘৃষ্টি করিয়া ইহীদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন | ৬৭-_-২৮। 

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।১। 



ক্ুভ্ীন্সোজ্রম্যা্জঞ্ ? 
পাশ শিট শিট 

ঝধিরুবাচ। 
নিহন্তমানং তত সৈম্তমবলোক্য মহাস্থুরঃ। 
সেনানীশ্চিক্ষুরঃ কোপাদূ.যৌ যোদ্ধ মথাম্বিকাম্ ॥১ 
স দেবীং শরবর্ষেণ ববর্ধ সমরেইস্রঃ। 
যথ। মেকুগিরেঃ শু্গং তোয়বর্ষেণ তোয়দ ॥ ২ 

দেবীভাষাম। যথাশ্রতার্থোহয়মধ্যায়ঃ স্গমপ্রায়ঃ | অন্থদুক্তপ্রায়ম্। 

শব্াানুশাসনবিরেধঃ কচিছুপলভামানোহপ্যার্যত্বেন সমাধের।  বিশেষস্ত 
বক্ষাতে । ১--১২। 

( নাগেজী ) খধিরুবাচ | নিহন্যমানমিতি ॥ ১। ২ ॥ 

তন্বপ্র। নিহ্ন্য। অথ সৈন্যবধানন্তরং চিক্ষুরনামী মহাস্বরঃ সেনানীঃ সেনা- 

পতিঃ নিহস্তমাঁনং তৎ সৈম্তমবলোক্য কোপাৎ যোদ্বম্ অস্থিকাৎ যযৌ ॥ ১। 
তত্বপ্প। সদেবীম। জ চিক্ষুরোহম্বরঃ সমরে যুদ্ধে শরবর্ষেণ দেবীৎ ছথা 

ববর্ষ যথা তোয়দঃ মেঘস্তোয়বর্ষেণ জলবধেণ মেক্ুগিরে; সুমেরুপর্বতন্য শুঙ্গং 

শিখরং ব্ধতি । মেরুনামা গিরিঃ মেরুগিরিঃ | অনয়োপময়া অস্থুরস্ত লঘ্ুপ্রহাঁ 

রিত্বং দেব্যা অচলবত্বমুক্তম্। মেরোরুপরি মেঘসঞ্চারাযোগ্যত্বাদভূতোপমেয্ম্ ৷ 

যদ শ্ঙ্গপদেন একদেশ উচ্যতে । যদ্বা তোয়দঃ থর্ধ্যঃ, স্ধ্যাদেব বৃষ্টিসম্তবাৎ। 

তথাচ,--“অগ্রো প্রানস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে । আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি- 
রষ্টেরমৎ ৩তঃ প্রজা” ইতি ॥ ২। 

খষি বলিলেন,: সেনাপতি মহা্ুর চিক্ষুর, সেই সৈম্ভগণকে নিহত 
হইতে দেখিয়। যুদ্ধ করিবার জন্য সরোষে অশ্মিকা'র প্রতি ধাবিত হইল ।১ 

জলধর, জল বর্ষণে যেরুপ স্থমেক্গিরি-শিখর আচ্ছন্ন করে, সেইরূপ 

চিক্ষুর মহাস্র শরব্ষণে দেবীকে আচ্ছাদিত করিল । ২। 

তস্ত চ্ছিত্ব। ততে৷ দেবী লীলয়ৈব শরোৎকরান্। 
জঘান তুরগান্ বাণৈর্যস্তারঞ্চেব বাজিনাম্ ॥ ৩ 



১৯৮ জ্রীশ্রীচণ্তী। 

চিচ্ছেদ চ ধনুঃ সদ্যো ধবজং চাতিসমুচ্ছি,তম্। 
বিব্যাধ চৈব গাত্রেষু চ্ছিন্নধন্বানমাশুগৈ2 ॥ ৪ 
স চ্ছিন্নধন্থা বিরথো হতাশ্ো৷ হতসারথিঃ। 
অভ্যধাবত তাং দেবীং খড়গচন্মধরোইস্থ্রঃ ॥ « 
( নাগোজী ) তস্তেভি। উত্করঃ সমূহঃ । বাজিনাৎ যস্তারং রথৎ 

চ জধানেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩॥ 

( নাগোজী ) চিচ্ছেদ্েতি। আশুগাঃ বাণাঠ ॥ ৪। ৫ ॥ 

তত্বপ্র। তস্তা। ততস্তদনস্তরং দেবী তশ্ত শরোতৎ্করান শরনিকরান বাণেন 

লীলয়! কৌতকেনৈব চ্ছিত্বা তুরগান্ অশ্ান্ বাজিনাং যন্তারং সারথিঞ্চ জঘান ॥ ও 
তত্বপ্র; চিচ্ছে। দেবীত্ান্থষপ্কনীয়ম। আশুগৈবাণৈঃ সদ্যস্তৎক্ষণাঁৎ ধন্ুঃ 

অতিসমুদ্ছিতং ধবজঞ্চ চিচ্ছেদ। ছিন্নধন্বানং ছিন্ং ধন্ুর্স্য স তথাভূতং তম্ অন্র 
গাত্রেযু সকলশরীরেষু বিব্যাধ চ॥ ৪ ॥ 

তত্বপ্র? সচ্ছি। সোহন্ুরঃ চিক্ষুরঃ খঙ্গচম্মধরঃ সন্ তাং দেবীং অভ্যধাবত 
আভিমুখোনাধাবত, সকীদৃক্? ছিন্নং ধনুর্ষস্ত, ধন্গুষঃ সলোপশ্চেতি অন্ সমা- 

সাস্তঃ সলোপশ্চ, ছিন্নধন্বা, তত্র যাঁদ লুপ্তে স্বরসক্ষেরেব নিষেধাৎ ছকারম্য 
ছিত্বম। বিগতো। রথো যস্ত সঃ, হতা অশ্বা যস্ত সঃ) হতঃ সারখিধশ্য সঃ ॥ ৫ ॥ 

' অনস্তর দেবী অবলীলাক্রমে তদীয় শরনিকর ছেদন করিয়া! তদীয় 

অস্ত্রসমূহ ও অশ্বসারথিকে নিহত এবং শরাপন চ্ছেদন ও অতুঃচ্চ রথধবজ 

তৎক্ষণাৎ কর্তন করিলেন এবং সেই ছিন্ন শরাসন-অস্গরের গার শর- 

নিকরে বিদ্ধ করিলেন । ৩। ৪ । 

এইরূপে শরাসন ছিন্ন, রথ ভগ্ন, অশ্ব ও আারধি নিহত হইলে সেই 
অন্থর খঙ্জা চণ্ম ধারণপুর্ধবক সেই বেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল । ৫। 

সিংহমাহত্য খড় গেন তীক্ষধারেণ মূর্ধনি। 
আজধান ভূজে সব্যে দেবীমপ্যতিবেগবান্ ॥ ৬ 
( নাগোজী ) সিংহমিতি । সব্যে বামে ॥ ৬ ॥ 

তত্বপ্র। সিংহ । স ইত্ন্থ্ষপ্জনীয়ম। সোহমুরঃ তীক্ষধারেণ খঙ্েন মূর্ধনি 
ষন্তকে সিংহম্ আহত্য দেবীমপি সব্যে বামভূজে আজঘান, যতোহতিবেগবান্ 
ক্ষিপ্রকারী ৷ ৬ 



তৃতীয়োধ্যায়ঃ। ১৯৯ 

অতি বেগগামী ( চিক্ষুর ) তীক্ষুধার খড়গ সিংহমন্তকে -আঘাত করিয়া 
দেবীর বামভজেও আঘাত করিল । ৬ । 

তন্টাঃ খড় গে ভুজং প্রাপ্য পফাল নুপনন্দন। 
ততো ভগ্রাহ শুলং স কোপাদকরণলোচনঃ ॥ ৭ 

চিক্ষেপ চ ততস্তত্ত, ভদ্রকাল্যাং মহাস্থরঃ। 
জাজ্বল্যমানং তেজোভী রবিবিস্বমিবান্বরাৎ ॥ ৮ 
নাগোজী ) তন্য। ইতি । পফাঁল বিশীর্ন । তষ্ঠা ভুজমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ 

(নাগোজী ) চিক্ষেপোতি | তৎ শুলম্ অন্বরা্রবিবিন্বমিব ইতুযুত্তরান্বয়ি। 

তেজোভিঃ ইত্যত্র রলোপ ইতি দীর্ঘঃ ॥ ৮ ॥ 
তত্বপ্র। তশ্যাঃ | খভন্তন্তাঃ ভূজং প্রাপ্য পফাঁল ভগ্রবান। ফলা 

বিশরণে দাতুঃ। হে নৃপনন্দন সুরথ ! যদ! বুপং নন্দয়তীতি নুপনন্দঃ বিশেষেণা- 
পীতি বাবস্থয়। পচাঁদত্ব(ৎ ওঃ, হে নৃপনন্দ ! ন পফাল, ক্রিয়ানিষ্পতৌ ফল- 

নিষ্পত্তৌ সমর্থে নাভৃৎ। ততম্তদনন্তরং স চিস্ষুরঃ কৌপাদরুণলোচনঃ রক্তাক্ষ: 

সন্ শূলং জগ্রাহ হস্তে কতবান্ ॥ 

তত্বপ্র । চিক্ষে। ততো গ্রহণানস্তরৎ মহাসুরঃ তচ্ুলং ভদ্রকাল্যাৎ তদ্বিষয়ে 

চিক্ষেপ ক্ষিগতবান। কীদৃক্? অন্বরাৎ অন্বরং প্রাপ্য ২সপ্রম্যর্থে পঞ্চমী বা, 

তেজোতিজাজল্যমানম্ ; যদ্বা অন্থরমাকীশম্ অত্তীতি অন্বরাৎ তেজৌভিরম্বরং 

গ্রসমানমিবেত্য তপ্রেক্ষা, পিবঙ্সিব নভঃস্থলমিতিবৎ। যতো জাজল্যমানম্ অতি- 

“মেন জলদ্রিতি হেতুগতবিশেষণম্্। কিমিব? রবিবিশ্বমিব সথধ্যমণ্ুলমিব ॥ ৮ 

হে রাজনন্দন ! অ+র-খঞ্জা দেবী-ভুজ স্পর্শে ভগ্ন হইয়া গেল। 

অনস্তর সেই মহাস্থর কোপে রক্তনেত্র হইয়া (হস্তে ) শুল লইল এবং 

ভদ্রকাঁলীর প্রতি তাহ। নিক্ষেপ করিল। ৭। ৮ | 

দুষ্ট। তদাপতচ্ছ্,লং দেবী শুলমমু্চত। 
তচ্ছ,লং শতধ। তেন নীতং স চ মহাস্থর্ঃ॥৯ 

( নাগোজী ) দৃষ্টেতি । তৎ এবৎ সুন্দর শুলমাঁপতৎ আগচ্ছৎ 

দুষ্ট চেত্যর্থঃ ৷ তচ্চ শতধা নীতমিতি শেষঃ ॥ ৯॥ 

তত্বপ্র। দৃ্বী। দেবী চণ্ডিকা আপতৎ আগ্চ্ছৎ তচ্ছুলং দৃষ্টী শুলং ত্বশূলম্ 



২০ ০ শ্রীশ্রচণ্ী। 

অমুঞ্চত অমুঞ্চৎ। তেন দেবীশূলেন তচ্ছুলম্ আন্ুরং শূলং শতধা নীত', শত- 
শকোইসংখ্যপরঃ*বহুধা থণ্ডিতমিতি যাবৎ ।. সোহপি অস্বর* শতধা নীতঃ থখণ্ড- 
থণ্তীকৃতঃ ॥ ৯ 

সূর্যযমগুলের ন্যায় অতিশয় তেজঃপ্রস্তলিত শুল গগনপথে আসিতেছে 
দেখিয়। দেবী স্বীয় শুল নিক্ষেপ করিলেন ; সেই শুলের আঘাতে অস্থর 
শুল এবং সেই মহান্তর শতধা! খণ্চিত হইল। ৯। 

হতে তস্মিন্ মহাবীর্ষ্য মহিষস্ চযুপতৌ। 
আজগাম গজারূঢুশ্চামরস্ত্িদশার্দন5 || ১ 
( নাঁগোজী ) হতে তম্মিন্নিতি ॥ ১০ ॥ 

তত্র । হতে। ভশ্মিন্ দহাবীর্ষো চিক্ষুরে মহিবস্ত দেনাপতো। হতে সতি 
চাঁমরন'মা তরি শাদ্দনোহ্ম্বরঃ গজারূটঃ সন আজগাম ॥ ১০ 

মহিষাস্র-সেনাপতি মহাবীর চিক্ষুর নিহত হইলে, অমরবিঞয়ী চামর 
গজারোহণে ( তথায় ) উপস্দিত হইল । ১ । 

সোইপি শান্তং মুমোচাথ দেব্যাস্তামন্বিকা দ্রুতমূ। 
হুহ্)ফ্কারাভিহতাং ভূমৌ পাতয়ামাস নিষ্প ভা্॥ 5১ 
৩৬/১5)1৩ $ ০1 টিক ছাপ লোশাাভ ত০ স্গ্নাং শক্তি নিপতিতাং ষ্ট। ক্রোধনমন্বিতত। 

চিক্ষেপ চামরঃ শুলং বাণৈস্তদপি সাচ্ছিনৎ ॥ ১২ 
( নাগোজী ) সোহশুপীতি । হুঙ্কাবেতি হৃম্বমূ ॥ ১১। ১২ ॥ 

হদ্দপ্র। সোহপি। অথ আগমনানভ্তরং সোহপি চঃ্রোহপি দেবাঃ 
সন্বদ্ধে শক্তিং সুমোচি, অদ্ধিকা দ্রতং তাং শক্তিং ভঙ্গারেন ক্রোপাবিষ্কতশ কবিশে- 
ষেণ মন্বাক্সকেনাভিহতাৎ কৃত্বা ভূমৌ পাঁতয়ামাস , নিপ্রনাৎ নিস্তেজসম্। 
“ক্রোধাখ্যে হুং তন্জ্ঞ্চ শস্ত্ান্ত্রৌ রিপুসংজ্ঞক” ইতি বর্ণভিধানদর্শনাঁৎ “হু বিতর্কে 

পরিপ্রশ্নে হু রুযোক্ত্যন্থনীতিষু” ইতি বিশ্বপ্রকাশদশনাচ্চ হুঙ্কীরেণেত্যত্র ভমিতি 
হস্বঃ পাঠো যুক্তঃ, পুস্তকেষু দীর্ঘ! দৃশ্ততে ॥ ১১ 

তত্বপ্র। ভগ্রাং। চামরো ভগ্নাং নিপতিতাং শক্তিং দ্ষ্টা ক্রোধসমন্থিতঃ 

সন্ শূলং চিক্ষেপ, স দেবী তদদপি শৃলং বাণৈরচ্ছিনৎ ॥ ১২ 

চমির ব্বেধীর প্রতি শক্তি, 'অন্ত্র নিক্ষেপ করিল, অনন্তর দেবী 



তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ২০১ 

অন্বিকাও ভগ্কার প্রয়োগে তাহ। নিস্পাভ ও প্রতিহত করিয়। সত্তর ভূমিসাঁৎ 
করিয়া দিলেন । ১১। 

শক্তি-আন্ত্র ভগ্ন ও নিপতি5 হইয়াছে দেখিয়! চামর সক্রোধে শুল 

নিক্ষেপ করিল, দেবী শরনিকর দ্বার তাহাও ছেদন করিয়। ফেলিলেন ।১২ 

ততঃ সিংহঃ সমূৎপত্য গজকুস্তাত্তরস্থিতঃ | 
বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচ্চৈত্ত্রিদশারিণ। ॥ ১৩ 

দেবীভাষাম্। বাহুযুদ্ধেন যুধুধ ইতি করকক্হীবৎ পৌন রুামপাঁকরণীয়ম্। 
অথবা--_বানুভ্যাং যুদ্ধং যেন, বাহুসাধ্যং যুদ্ধং যস্য বা, বাহুযুদ্ং যস্থাস্তীতি বা 
তেন সর্বথা বাকযুদ্ধরতেনেত্যর্থ:, ভিদশারি-বিশেষেণমেতৎ | ১৩৩৮ । 

( নাগোজী ) তত ইতি। সমু্পতা আগ্ল,তা। গজকুস্তাস্তরস্থিত 

ইত্যেকপদমূ ॥ ১৩ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ | তততস্তদনন্তর* সিংহঃ সমুৎপতায উৎ্প্লুতা গজস্থা কুস্তয়ো- 

রন্তরে মধ্যে স্থিতঃ সন তেন ভ্রিদশারিণী সহ বাভ্ষুদ্ধেন উচ্চৈরতি মহদ্যথা 
স্াত্তথা যুধুধে উচ্চর্ঘথা স্যাৎ তথ] উত্প্রংত্যেতি বা সঙ্গদ্ধ; ॥ ১৩ 

অনস্তর পিংহ উল্লন্ষনপূর্ববক গক্জকুস্ত দ্ধয়ের মধাস্থালে বনিয়! সেই 
অস্থরের সহিত ঘোর হর বাহুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৩। 

যুধ্যমানৌ ততস্তৌ তু তম্থান্নাগান্মহীং গতৌ । 
যুযুধাতেইতিনংরৰৌ প্রহারৈরতিদারূণৈঃ ॥ 5৪ 
( নীগোজী ) যুশমানাবিতি। নাগা গজাৎ। বুযুপাতে ইতাত্র 

প্রগৃহাত্ব!ভাবশ্হান্দসঃ ॥ ১৭ 7 

তন্বপ্র। যুন্যি। ততোহনন্তরং পুামানৌ তে সিহহান্ার। তম্মাৎ নাগাৎ 
গজাৎ মৃহীং গতৌ সস্থৌ অতিদারুণৈঃ প্রহারৈযুযুপাতে, সন্দিরীর্পঃ। যতোহতি- 

সংরন্ধৌ অতিজ্কুদ্ধৌ ॥ ১৪ 
তাহারা উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে সেই হস্তীর উপর হইতে ভূতলে 

অবতীণ হইল ও অঠি ক্রোধে নিদারুণ প্রহারে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।১৪ | 

ততে বেগাৎ খমুৎপত্য নিপত্য চ ম্বগারিণা । 
করপ্রহারেণ শিরশ্চামরম্ত পুথকৃ কৃতম্ ॥ 5৫ 



১০২ শ্রীশ্রীচণ্ডী 

( নাগোজী ) তত ইতি | যুদ্ধানস্তরৎ বেগাৎ খমুপতা গন্ব। পুনন্ততো 

নিপত্যাবতীর্য। ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ 
তত্রপ্র। ততঃ। ততোইনস্তরং মুগাঁরিণা সিংহেন বেগাৎ খম্ আকাঁশম্ 

উৎ্পতা নিপতা চ করপ্রহারেন চপেটাঘাঁতেন চামরস্ত শির: পৃথক্ কৃত ভিন্নী- 

রুতং ছিন্মমিতি যাবৎ ॥ ১৫ 

অনস্ভর পশুরাজ, সবেগে গগনতলে উল্লম্ফনপুর্ববক নিপতিত হইয়। 

করাঘাতে চামর-অস্ত্ররের মস্মক ! শরীর হইতে ) পৃথক করিয়া ফেলি- 
লেন। ১৫। 

৬দগ্রশ্চ রণে দেব্যা শিলাবক্ষাদিভিহতিঃ। 
দন্তমুষ্ঠিতলৈশ্চৈব করালশ্চ নিপাতিতঃ ॥ ১৬ 
( নাগোজী ) উদগ্রশ্চেতি। রণে যুদ্ধে দস্তৈগজদস্তনিশ্মিতায়ুখৈঃ 

মুষ্টিভি; তলৈশ্চপেটেশ্চ ইতার্থঃ। যদ! দস্তৈর্দন্তক্ষতৈরিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 
ততপ্র। উদ | দেব্যা উদগ্রনামাস্ুরঃ রণে শিলারক্ষাদিভিষ্তঃ মীরিতত, 

করালনামাসুরঃ দন্তনষ্টিতালৈঃ দস্তো বৎসদত্তাখ্যোইস্ত্রবিশেষঃ, তথাঁচ হরিবংশীয়- 
বলিবাসবযুদ্ধে, “ক্ষরকৈব্বিশিখৈতল্লৈর্বৎসদস্তৈঃ শিলীমুখেঠ ইতি ।  দস্তনির্ম্িত- 
খসকভিরিতি বিদা'বিনোদঃ । তল চপেটাঘ|তঃ 3 করালনামাম্বরঃ নিপাতিতঃ, 

“তলং স্বরূপেহনূর্ষেহস্ী ক্ীবং জ্যাঘাতবারণে । কমলে কার্যবীজে চ পুংসি 
তাঁলমহীরুহে ! চপেটে চ ৎসনৌ তন্বীঘাঁতে সব্যেন পাঁণিনেশতি মেদিনী ॥ ১৬ 

দেবী, উদগ্র অস্থরকে শিলাবৃক্ষাি প্রহারে এবং করাল অস্থরকে 

দস্তাঘাত, মুষ্ট্াঘ ও ও চপেট।ঘাতে নিহত করিলেন । ১৯। 

দেবী ক্রুদ্ধা গদাপাতৈশ্চ পঁয়ামাস চোদ্ধতম্। 
বাস্কলৎ ভিন্দিপালেন বাণৈস্তাম্্, তথান্ধকম্ ॥॥ ১৭ 
উপ্রীস্তমুগ্রবীর্যযঞ্চ তথৈব চ মহাহনুম্। 
ত্রিনেত্র। চ ত্রিশুলেন জযান পরমেশ্বরী ॥ ১৮ 
( নাগোঁজী ) দেবীত্তি । উদ্ধতৎ তন্ন'মান্ম্ | ভিন্দীতি দরমধা2 ॥১৭।,৮॥ 

তত্বপ্র। দেবী। দেবী চগ্ডিক উদ্ধতনামানমনুরং গদাপাতৈশ্চয়ামীস, 

ৰাস্কলং বাস্কলনামানমস্্রং ভিন্দিপালেন চুর্ণয়ামাস, তাত্রনামানম্ অদ্ধকনামানঞ 
বাণৈশ্চ্ণয়ামাস ॥ ১৭ 



তৃতীয়োছধ্যায়ঃ । ২০৩ 

তৰপ্র। উগ্রা। ত্রিনেত্রা দেবী উগ্রাম্তনামানম্ উপ্রবীর্ধনামানং তখৈক 

তেন প্রকারেণ মহাহনুঞ্চ ্রিশুলেন জঘান। পরমেশ্বরী পরমৈশ্বর্ধ/শীলা, পরমাণাৎ 

ব্রহ্মাদীনাম্ ঈশ্বরী নিয়স্ত্রীতি বাঁ ॥ ১৮ 

দেবী ক্রুদ্ধ হইয়া গরাধাতে উদ্ধত অস্থরকে, ভিন্দিপাল-তস্ত্রে বাস্কল 

অন্ুরকে এবং শরনিকরে তাম্ম ও অন্ধক অস্থরকে নিহত করিলেন । ১৭। 

ত্রিনয়ন৷ পরমেশ্বরী, উগ্রাস্থয, উগ্রবীর্ষয এবৎ মহাহন্ুু অস্তুরকে ত্রিশূল 

হ্বারা নিহত করিলেন । ১৮। 

বিড়ালস্যাসিন। কায়াৎ পাতয়ামাস বৈ শিরঃ। 
ুর্ঘরং দুর্ঘমখং চোভোৌ শরৈনিন্তে যমক্ষযুম্॥॥ ১৯ 
( নাগোজী ) বিড়ালস্তেতি। যমক্ষয়ং যমগহুম্ ॥ ১৯ ॥ 

তত্বপ্র। বিডাল। বিড়ালম্য ভীমো ভীমসেন ইতিবৎ সংজ্রৈকদেশঃ শিরঃ 
কায়াৎ অসিনা পাতয়ামাস, দুদ্ধরং ছুম্মঞ্চ উভৌ শরৈর্ধমক্ষয়ং নিন্তে নিনায় 
শ্রাপিতবতী, সম্মুখরণহতন্য স্বর্গগামিত্েন যমগৃহগমনাযোগ্যত্বাৎথ যমক্ষয়- 

মিতানেন মৃহ্রারেবাভিহিতঃ | “ক্ষয়ো রোগান্তরে বেশ্মকল্পাস্তাপচয়েষু চে'তি 
মেদিনী ॥ ১৯ 

পরমেশ্বরী, 'অসিপ্রহারে বিড়ালাক্ষ অস্ত্রের মস্তক শরীর হইতে 
বিচ্যুত করিলেন, দুর্দার ও দুশ্ধুখ নামক অন্ররদ্ধয়কে শরনিকর-প্রহারে 

শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন । ১৯। 

এবং সউক্ষীয়মাণে তু স্বসৈম্তে মহিযাস্থরঃ। 
মাহিষেণ স্বরূপেণ ত্রানয়ামাস তান্ গণান্ ॥ ২ 
( নাগোজী ) এবমিতি । গণান্ নিশ্বাসসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥ 

তত্বপ্র। এবং । মহিষাস্ররঃ এবমনেন প্রকারেণ স্বসৈন্তে সঙক্ষীয়মাণে 

সতি মাহিষেণ স্বরূপেণ তান্ গণান্ জাসয়ামাস ॥ ২০ ॥ 

এইরূপে স্বীয় সৈন্ত সম্পৃণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, মহ্ষাস্থর মহিষ-রূপ- 
ধারণপূর্ববক দেবীর সৈম্ভগণকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ২০। 

কাংশ্চিতুগুপ্রহারেণ খুরক্ষেপৈস্তথাপরান.। 
লান্তুলতাড়িতাংশ্চান্তান শূঙ্গাভ্যাঞ্চ বিদারিতাৰ্।॥২$ 
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বেগেন কাংশ্চিদপরান্নাদেন ভ্রমণেন চ। 

নিশ্বানপবনেনাষ্ঠান্ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২২ 

( নাগোজী ) কাংশ্চিদিতি | খুরঃ কবর্গাদিঃ ॥ ২১ ॥ 
( নাগোঁজী ) বেগেন কাৎশ্চিদিতি | বেগযুজ্ভ্রমণেন | বেগো গতেঃ। 

ভ্রমণৎ মগুলাকারশতিঃ ॥ ২২ ॥ 

তবপ্রী। তদার্শয়তি দ্বাভ্যাম্_কাংশ্চিৎ। তৃগুপ্রহারেণ পৌথাঘাতেন 

কাংশ্চিৎ গণান্ ভূতলে পাতয়ামাস ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অপরান্ খুরক্ষেপৈঃ খুরা- 
ঘাতৈঃ তথাশবশ্চার্থঃ, অন্তান্ লীঙ্গলতাডিতান, অন্তাংশ্চ শুঙ্গাভ্যাৎ বিদারিতান্ 

দিধাকৃতান্, কাংশ্চিছেগেন গতিতারতমোন, অপরান্নাদেন শব্বিশেষেণ, কাঁংশ্চিৎ 

ভ্রমণেন মগুল[কারগত্যা, তথা অন্তান্ নিশ্বাসপবনেন ভূতলে পাতয়ামাস ইতি 
পর্বত্রান্বয়ঃ ॥ ২১। ২২ 

মহিষ, কতকগুলি গণকে ( দেবীসৈম্যদিগকে ) তুণ্ডাঘাতে, অন্য কতক- 
গুলিকে খুরাঘাতে, অপর কতকগুলিকে লাঙ্গুল-তাড়নায়, কতকগুলিকে 
শৃগযুগল দ্বার। বিদীর্ণ করিয়া, কতকগুলিকে, ধাবন-বলে অপর কতক- 

গুলিকে গঞ্জন ও ভ্রমণ দ্বারা এবৎ অন্য কতকৃগুলিকে নিশ্বীস-প্রভপ্তীন- 

প্রভাবে ধরাশায়ী কিল । »১। ৯২ । 

নিপাতা প্রমথানীকমভাধাবত সোইস্বরত। 
সিংহং হন্তং মহাদেব্যাঃ কোপঞ্চক্রে ততোইন্বিকা॥২৩ 

মনোইপি কোপান্নস্থাবীর্ঘ্যঃ খুরক্ষুঘ্মহীতলঃ। 
শৃঙ্গাভ্যাং পর্ধবতীনুচ্চাংশ্চিক্ষেপ চ ননাদ ক্ষ ২৪ 
( নাগোজী ) নিপাত্যেতি। প্রমথাঃ গণাঃ ॥ ২৩ । ২৯ ॥ 

তত্বপ্র। নিপা। সোহস্ুরঃ মহিষঃ প্রমথানীকৎ প্রম্থসৈন্ং নিপাত্য 

মহাঁদেব্যাঁঃ সিংহং তন্তম অভাপাবত আভিমুখ্যেন অপাবৎ, ততো হেতোরন্থিক' 

কোপিং চক্রে ॥ ২৩ 

তন্বপ্র। সোহপি। সৌহপি মহাঁবীর্ধাঃ কোপাৎ শুঙ্গাভ্যাম উচ্চান্ পর্বব- 
তান্ চিক্ষেপ চ ননাদ চ, চকারছয়ং টনরস্তরধ্যদ্যোতনায়। স কীদুক? খুরক্ষপ্ 

মহীতলৎ যেন ॥ ২৪ 



তৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২০৫ 

মহিষান্থর দেবীর প্রমথ-সৈগ্দিগকে নিপাঁতিত করিয়া সিংহকে নিহত 

করিবার জন্য অভিমুখে ধাবিত হইল, তাহাতে অন্থিক! দেবী ক্রোধ 

করিলেন | ২৩। 

মহাবীর মহিষাস্থুরও সরোষে খুরক্ষেপে ভূতল কুর্ট্রত করত শুঙ্গযুগল 

দ্বারা ( দেবীর প্রতি ) তুজ-পর্বতরাজি নিক্ষেপ করিতে এবং গর্জন 
করিতে লাগিল | ২৭ | 

বেশভ্রমণবিক্ষুধা মহী তম ব্যশীর্ঘ্যত। 
লাঙ্কুলেনাহতশ্চা্ধিঃ প্লাবয়ামাস সর্ববতঃ ॥ ২৫ 
( নাগোজী ) বেগেতি। বিক্ষু্না কৃট্ুতা। ব্যশীর্যতেতি কর্মকর্তরি 

রূপম্। সর্ধবতঃ সার্বববিভক্তিকস্তসিঃ | প্রাবয়ামাস জলেনেতি শেষঃ ॥২৫। 
তত্বপ্র। বেগ। মহা তন্য বেগেন শৈদ্র্যেণ যদত্রম্ণং মগ্ুলাকারগতিঃ তেন 

পলা সম্পিষ্টা সতী ব্যশীর্ধ্যত শীর্ণা অভূৎ, কন্্কর্তরি প্রযোগঃ ৷ অন্ধিঃ সমৃদ্রশ্ 
তেনাস্ুরেণ লান্কলেনাহতঃ তাঁভিতঃ সন সর্বতঃ প্লাবয়ামাপ জলপ্লাবিতমকরোৎ ॥২৫ 

তদীয় সবেগভরমণে ভূতল কুঢট্রত হইয়া বিশীর্ভাব ধারণ করিল, 
তদীয় লাঙ্গুলাহত সমুদ্র চতুর্দির প্লাবিত করিতে লার্গিল। ২£ | 

ধুতশৃঙ্গবিভিন্নাশ্চ খণ্ডথণ্ডং যূর্থনাঃ। 
শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো নিপেতুর্নভসোইচলাঃ ॥২৬ 
ইতি ক্রোধসমাধ্মাতমাপতন্তৎ মহাস্ররমূ। 
দুষ্ট সা চণ্ডিকা কোপং তত্বধায় তদাকরোৎ | ২৭ 
( নাগোজী ) ধুতেতি কম্পিতেত্য্থঃ। খগুস্ত খণ্ডা যন্যাৎ ক্রিয়ায়াম্ ॥ 

শ্বাসানিলেনাকাশং প্ররত্যস্তাঃ ক্ষিপ্তা; অচলাঃ পুনরাকাশাৎ পেতু- 

রিত্যর্থঃ ॥ ২৬। ২৭॥ 

তত্বপ্র। ধূত। ঘন! মেঘাস্তস্য ধুতে কম্পিতে ষে শৃঙ্গে বিষণে তাভ্যাং 

ভিন্নাঃ বিদীর্শাকতাঃ সম্তঃ খণ্ডখণ্ত ধু খত্ডীকতত্বং প্রাপুঃ। শতশোহচলাঃ 
পর্বতাঃ শ্বাসানিলান্তাঃ নিশ্বাসপবনোক্ষিপ্তাঃ সন্ত: নভসঃ পেতুঃ আকাশমৃখায় 
ততঃ পতিতবস্ত ইতার্থঃ 1 ২৬ 



২০৬ শ্রীশ্ীচ্দী। 

তত্বপ্র। ইতি। সা চগ্ডিকা ইতক্তপ্রকারেণ আপতত্তম্ আগচ্ছন্তং ক্রোধ- 
সমাধাতং ক্রোধোদ্ীপ্তং মহাসুরং মহিষং দৃষ্টা তদ্ধধায় তদপৎ কর্তুং কোপন 
মকরোৎ ॥ ২৭ 

তীয় শ্র্গাঘাতে জলদরাজি খণগ্ুবিখণ্ড ভাব প্রাপ্ত হইল, নিশ্বাস- 

প্রভগ্ভনোতক্ষিপ্ত গিরিনিকর শূন্তপথ হইতে নিপতিত হইতে লাগিল ।২৬। 
চণ্ডিক! দেবী ক্রোধোন্দীপ্ত মহিষান্তুরকে এই প্রকাঁরে আসিতে দেখিয় 

তাঁহাকে বধ করিবার জন্ত কোপাবিষ্টা হইলেন । ২৭ । 

সা ক্ষিপ্ত। তস্য বৈ পাশং ত' ববন্ধ মহাসুরমূ। 
তত্যাজ মাহিষং রূপং সোইপি বদ্ধো মহায়ধে ॥ ২৮ 

(নাগোজী) সেঠি | স! তল্ঠোপরি পাশৎ ক্ষিপ্ত তং ববন্ধেত্যন্বয় ॥২৮ 

তত্বপ্র। সাক্ষি। সাঁচগ্ডিকা, টব নিশ্য়ে পাদপুরণে বাঃ তন্য সম্থদ্ে 

পাশং ক্ষিপ্বী তং মহাসুরং ববন্ধ। সৌহুপি মভাস্ররঃ মভামৃধে মভাযুদ্ধে বদ্ধঃ সন 

মাহিষং বূপং ততাজ ॥ ২৮ 

দেবী মহান্বরের উদ্দেশে পাঁশ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বন্ধান করি- 

লেন, তখন অস্থর সেই মহিষরূপ পরিতাগ করিল, কিন্তু সেই মহিষ-মুর্ডি 

মহাঁস্মরক্ষেত্রে বন্ধ অবস্থাতেই থাকিল । ২৮ 

ততঃ নিংহোইভবৎ সদ্যো যাবত্তন্যান্বিক শির । 

ছিনত্তি তাবৎ পুরুষ খড় গপাণিরপবশ্যুত ॥ ২৯ 
( নাগোজী ) তত ইতি । তম্ত সিহহীভূতস্য । অনৃশ্যত দেব্যেতি 

শেষ ॥২৯॥ 

তত্বপ্র । ততঃ । ততঃ অনস্তরৎ সছাস্তৎক্ষণমেব সিংহোহভবৎ, অন্থিকা 

তস্য সিংহন্ত শিরো যাবচ্ছিনত্তি স্মেত্যুহ্যং তাবদেব খঙ্গপাঁণিং পুরুষোইদৃশ্বত 

অর্থাত্বয়া। যদ যাবত্তাবৎশব্বীভ্যা২ সমকালদ্যোতনেন শিরশ্ছেদপ্রক্রম এব 

পুরুষোইভূৎ অতো ন খডগপাতে। গম্যতে ॥ ২৯ | 

সেই মহান্থুর মহিষরূপ ত্যাগ করিয়া! তৎক্ষণাৎ লিংহ-মুর্তি ধারণ 

করিল; অন্মবিক। সেই সিংহের শিরশ্ছেদ যে-ই করিলেন, জমনি 

খড়াপাণি পুরুষমূক্তিড়ে নয়নগোচর হইল । ১৯। 



 ভ্ৃতীয়োহুধ্যায়ঃ। ২০৭ 

তত এবাশু পুক্ষষং দেবী চিচ্ছেদ হযকৈ5। 

তং খড় গচম্ম্ণ! সার্ধং ততঃ সোইভ্ন্মহাগজঃ ॥॥ ৩০ 
করেণ চ মহাসিংহং তং চকর্ষ জগর্ভ চ। 
কর্মতস্ত করং দেবী খড়গেন নিরকুন্তত 1॥ ৩১ 
( নাগোজা ) তত ইতি । তং পুরুষং দেখা আশ্বেব, খড় গচ্ণেতি 

সমাহারদন্্ঃ। তঙসহিতৎ সায়কৈশ্চিচ্ছেদেত্যন্বয়; ॥ ৩০ ॥ 

( নাঁগোজী ) করেণেতি। মহাসিংহং দ্েবীবাহুনং কর্ষত ইত ্ য সিংহ- 

[মত্যাদি । নিরকুন্ততেতি ছান্দসমূ ॥ ৩১ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। ততোহনস্তরমেব দেবী খঙ্গচম্ণা সাদ্ধং তং পুরুষং 

সায়কৈর্বাণৈরাশু শীঘ্ৰং চিচ্ছেদ, এবকারেণ পুকরুষভবনসমকালমেব ছেদে গম্যতে ; 
"সাঁ়কৈরবসাঁয়কৈরিশিতি যমকদর্শনাঁৎ সায়কো। দক্ত্যাঁদিঃ, সোহস্তকন্মর্ণীত্যস্য 

কপম্। ততোহনন্তরং সোহম্বরঃ মহাগজোহতৃৎ ॥ ৩০ 

তত্বপ্র। করেণ। তং প্রসিদ্ধ: মহাসিংহং করেণ শুণ্ডাদণ্ডেন চক্ষ আকুষ্ট- 
বান জগজ্জ শব্ং কতবাংশ্চ, চকারদ্বরং সমকালদোোতনায় ; িংহাকর্ষণসাটোপি- 

শব্দাভ্যাৎ গজন্য প্রাগুক্তং মহত্বং দোতিতম্। দেবী কর্ষতস্তস্যাসুরন্য করং শুণুং 

খড়েগন নিরকুত্তত ছিন্নবতী, কৃতী ছেদনে তুদারদিঃ, আজ্মনেপদম আধম্ কর্ষত 

ইতি শত্রস্তাঁৎ ষষ্ঠী ॥ ৩১ 

অনস্তর-ক্ষণেই দেবী শর্শিকর ভহারে সেই খড় গ-চশ্মধারী পুরুষ- 
মৃত্তি অস্ুরকে সন্বরতার সহিত ছেদন করিলেন, অনস্তর অন্তরও মহা- 

মাতঙ্গের আকার ধার+ করিল এবং শুণু দ্বার সেই মহাঁসিংহকে আকর্ষণ 
ও গর্জন করিতে লাগিল । দেবী, আকর্ষণরত মহামাতগের শু 

খড়গ-প্রহারে ছেদন করিয়া ফেলিলেন । ৩০ । ৩৮ । 

ততো মহাস্থরো ভুয়ো মাহিষং বপুরাস্থিত5। 
তথেব ক্ষোভয়ামাস ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥ ৩২ 
( নাগোজী ) তত ইতি। তথেব প্রাপ্থদেব ॥ ৩২ | 
তত্বপ্র। ততঃ। ততঃ অনন্তরৎ মহানগরে মহিষে৷ ভূয় পুনরপি মাহিষং 

মহিষসন্বঘ্ধি বপুঃ শরীরম্ আস্থিতঃ, তথৈব পৃর্বোক্তপ্রকারেণ সচরাচর স্থাবরজঙ্গ ম- 



০৮ শ্ীশ্রীচণ্তী ! 

সহিতং ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ামাঁস ব্যাকুলীচকার । ভ্রয়ো লোকা এব ত্রিলোক/শ 

চতৃবর্ণাদিত্বাদযন ॥ ৩২ ॥ 

অনস্তর সেই মহান্থুর পুনর্ববার মহিষ-মুত্তি ধারণ করিয়া পূর্বের ন্যায় 
সচর'চর ভ্রেলোক্য বিক্ষোভিত করিতে লাগিল । ৫২ | 

তত; ক্ুদ্ধ। জগন্মাত৷ চণ্ডিকা পানমুত্তমম্। 

পপৌ পুনঃ পুনশ্চৈব জহাসারুণলোচনা ॥৩৩ 
( নাগোজী ) তত ইতি । মহিষস্ত শিবাবতারতেন জায়মানদয়াদি- 

বিচ্ছেদায়াত্র মদাপানম্। পাঁনম্ মদাম্, কর্্মণি লুট পানাঁদরুণলোচন! 
পুনঃ পুনজ্হাসেতা্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥ 

তত্বপ্র । ততঃ । ততঃ অনন্তরং চণ্ডিকা অতিকোপশালিনী জগন্সাতা জগজ্জননী 

জগদবচ্ছেদকরণশীল' বা, অতঃ শ্বমর্ধাদাতিক্রমপরাণাৎ মাশ উচিত এব, সামর্থ্যা- 

তিশয়দোতনাঁব চ বিশেষণম্। ত্রুদ্ধা সতী উত্তমম্ অলৌকিকং পানমাসবং 

পুনঃ পুনঃ পপৌ পিরিতি সম, পীয়তে যৎ তৎ পান, কন্দুণি অনটু । অরুণলোচনা 
আসবাস্বাদক্ুতলোহিতলোচন। সতী জহাঁস চ। কোপজনিতোহয়ং হাঁস, যদ্ধা 

আঃ কিমিদমপূর্বমাশু মরিষ্যত: শৌধ্যবীধ্যাদীতানাস্থয়া হাস: ॥ ৩৩ 

অনস্তর জগন্মাতা চণ্ডিক! বুপিন্তা' হইয়া উৎকৃষ্ট পেয় ( মধু) 
পুনঃপুনঃ পান করিলেন এবং ( পান প্রভাবে ) রক্তনয়ন। হইয়। হস্ত, 
করিতে লাগিলন । ৩৩ । 

নন্দ চাস্থুর সোইপি বলবীষ্যমদোদ্ধত। 
বিষাণাভ্যাঞ্চ চিক্ষেপ চাঁগুকাং প্রতি ভূধরান্॥ ৩৪ 
( নাগোর্খা ) ননর্দেতি। বলং শারীরম্ । বীধ্যমুৎসাহঃ। তাভ্যাৎ 

মদে। গর্ববহ ॥ ৩৪ ॥ 
তত্বপ্র। ননর্দ ! সোহপ্যন্বরঃ বলং দেহশক্তিঃ, বীর্যমিজ্রিয়শত্তিঃ, মদ 

উৎসাহ তৈক্রদ্ধতঃ। যদ্থা বলং সামর্থ্যং, বীধ্যমুৎসাহঃ, তাভ্যাং মদে গর্ববঃ 
তেনোদ্বতঃ উচ্ছজ্খলঃ সন্ নন্দ নদতি প্র, চণ্ডিকাং প্রতি বিষাণাভ্যাং শঙ্গাভ্যাং 
ভূধরান্ চিক্ষেপ চ$ পূর্বববচ্চকারয়ার্থ; ॥ ৩৪ 

বলবীর্ধ্মদে উদ্ধত মহিষাহরও গর্জন করিতে লাগিল এবং শৃজবুগল 
দ্বার! চপ্ডিকার উ.দ্শে পর্ধবতরাজি নিক্ষেপ করিতে লাগিল । ৩৪। 
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সা চ তান্ প্রহিতাংস্তেন চুরণয়স্তী শরোৎকরৈঃ। 
উবাচ তং মদোদ্ধ, তমুখরাগাকুলাক্ষরমূ ॥ ৩ 

দেব্যুবাচ। 
গর্জ্জ গল্জ্জ ক্ষণং মুঢ় মধু যাবৎ পিবাম্যহ্মূ। 
ময় ত্বায় হতেইত্রৈব গর্জিষ্যস্তযাশু দেবতা ॥ ৩৬ 
( নাগোজী ) সা চেতি | মদেনোদ্ধ তঃ অভিশয়েন জাতো মুখে রাগো 

যস্যাঃ সা । আকুলাক্ষ্মিতি বচনপ্রিয়াবিশেষণষ | মদ্যস্বভাবোহয়ম । ৩৫ 
( নাপোজী ) দেব্যুবাচ | গঞ্জ গর্ভজেতি সন্রমেণ ছ্বিরুভ্ভিঃ। মদেন 

চ ।পবামীতি, পুর্ববং পপাবিতু।ক্তিঃ রাজানৎ প্রতি ক্রম ইতি ন দোষ21৩৬ 
তত্বপ্র। সা। সা চগুকা চ তেনাস্থরেণ প্রহিতান্ ক্ষিণান্ ভূধরান্ শরোৎ- 

করৈঃ: শরনিকরৈশ্চুযন্তী সতাঁ আকুলাক্ষরম্ অব্যক্তাক্ষরং যথা স্যাত্তথা তং মহি- 

ষম্ উবাচ। কীদৃশী? মদেনোদ্ধ.তে। দুরীভূতো মুখরাগোহ্ধররাগো যন্তাঃ মুখ- 
শব্দ একদেশরুত্তিঃ, তেনৌষ্ঠাধররাগ ইতি গম্যতে ! যছ৷ মদেনোদ্ধ'তোহতি- 

শয়িতে। মুখরাগো মুখস্যাক্ুণিমী যস্যাঁঠ ॥ ৩৫ ॥ 

তত্বপ্র । দেব্যুবাচ। গজ্জ। হে মুঢ় হিতাহিতবিচারপরাজ্মখ ! অহং যাবৎ 

যাবস্তং কালমভিব্যাপ্য মধু পিবামি তাবৎ তাবস্তং কাল গঞ্জ গর্জ,* ত্বরায়াম্ 
আভীক্ষে বা দ্বিরুক্তিঃ। ততঃ কিমিত্যাহ-ত্বম়ি ময়া হতে ব্যাপাঁদিতে সতি 

দেবতা ইন্জাদয়ঃ গর্জিষান্তি, তদপি অন্রৈব অশ্মিন্পেব স্থানে নতু স্থানাস্তরে, 

তাপ আশু শীঘ্রমেব ন তু কালাস্তরে ॥ ৩৬ ॥ 

দেবী অশ্তরপ্রেরিত পর্বতরাজি শরনিকরে চুণ-বিচুণ করত মদরাগে 

রক্তবদন। হইয়া জড়িত কায বলিলেন, রে মুঢ়! যে পধ্যস্ত আমি মধু 

পান করি_-ততক্ষণ তুই গর্জন কর, গর্জন কর ; (কিন্তু তাহা ) ক্ষণকাল 

মাত্র; আমি তোকে নিহত করিলে, দেবভারা অবিলন্যে এই স্থানেই 
গর্জন করিবে । ৩ | ৩৬। 

ঝধিক্বাচ। 
এবমুক্ত1 সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাম্রমূ। 

পাদেনাক্রম্য কে চ শৃলেনৈনমতাড়য়ৎ ॥ ৩৭ 
২৭২৮ 
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( নাগোজী ) খবিরুবাঠ। এবমিতি। সমুৎপত্য কর্দীনৎ কত্ব।, তং 

সা আরুঢ়।, অথ এনং পাদেনাক্রমা ছৃঁঢ়ৎ বন্ধা কঠে শুলেনাতাড়য়দিত্য- 

বয়? ৩৭.।॥ 

তত্বপ্র। খধিরুবাচ। এবম্। সাদেবী এবমুক্কাী সধুৎপত্য উর্ধমুৎ্পুত্য 
তং মহাস্থরম্ আর্ঢা আরূঢবতী পাদেন কে আক্রম্য নিষ্পীডা শুলেন এনং 

মহাসুরম্ অতাড়য়ৎ বক্ষপীতি শেষঃ| খধের্বচননিদম্ ॥ ৩৭ | 

খধি বলিলেন, দেবা এই কথা বলিয়া উল্লম্ফনপুর্ববক সেই মহাস্থরো- 

পরি অরোহণ *রিলেন এবং পাদদ্বারা চাপিয়! ধরিয়া! কদেশে শলাঘাত 

করিলেন ৩৭ 

ততঃ সোইপি পদাক্রান্তন্তয়া নিজযুখাত্ততঃ। 
অর্ধনিকত্ত এবাতি দেব্যা বাধ্যেণ সংবৃতঃ ॥ ৩৮ 
( নাগোজী ) তত ইতি । তয়! পদাক্রাস্তঃ দৃঢ়ুৎ বুঠোহপি সঃ ততঃ 

শুলতাঁড়নোত্তরৎ ততঃ মহিষন্বরূপীয়াৎ নিজমুখাদর্দানিঙ্ফান্তঃ নিংস্যতার্দা- 
কায় এব দেব॥ বীর্ষ্যণ অতি অতিশয়েন সংবৃতঃ পরিবদ্ধঃ, নিক্রমিতুৎ 
নাশকদ্দিতার্থ) ॥ ৩৮ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। ততঃ অনস্তরং সোশপ্যস্রঃ তয়! পদাক্রান্তঃ সন ততো- 

মহ্ষিরূপাৎ নিজমুখাৎ অর্ধনিক্ষান্তঃ বিনিরগগতার্দকায় এব দ্েব্যা অতিবীর্ষে ণ 

উগ্রতেজসা সংরতঃ স্তব্ধ বভৃবেত্য র্থঃ ॥ ৩৮ ॥ 

অনস্তর অস্থুরও দেবীর পদভবে আক্রান্ত হইয়া নিজ ( মহিযমূর্তির ) 
মুখ হইতে অর্ধ নিক স্ত হইনামাত্র দেবীর মহাবার্ধয প্রভাবে নিরুদ্ধ হইল ; 
_( আর নিষ্কণস্ত হইতে পারিল ন। )। ৩৮। 

অর্ধনিক্কান্ত এবাসৌ যুধ্যমানে। মহাস্ুরঃ। 
তয়! মহাসিনা দেব্য। শিরশ্চিত্তা নিপাতিতঃ॥॥ ৩৯ 

দেবীভাষ্যম । মহান্ অসির্ধস্ত সচাসৌ নী পুরুষশ্চেতি এবংবিধো মহাতুরঃ 

অশিরঃ শিরোভিন্নমজসমূহং ছিত্বা নিপাতিত উত্থানশক্তিরহিতীকৃতঃ । অতএব 
£শিরশ্ছেদোভ্ভবং তছদ্দানবং থড়গপাণিনম্। রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্কুরিতে- 

ক্ষণম।” ইত্যনেনৈকবাক্যত্বমুপপদ্যতে। ষথাস্রতার্থকত্বে তু করভেদমত্যুপগম্য 
বিরোধঃ পরিহরণীয়ঃ । নষ্টৈবমুদ্তরআঅ মহিযাস্ুরবধ ইতি নিহতেহতিবীর্ষ্যে ইতি 
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নিহতঃ শক্ররিতি চাদ্যব্যাখ্যয়া বিরুধ্যত ইতি বাচ্যৎ, বধসদৃশনিগ্রহতা ৎপধ্যে 
শিখী বিনষ্ট ইতিবছুপসর্জনীভূতাস্থবরভাবনাশতাৎ্পধ্যেণ বা তথা প্রয়োগাৎ। 
*এতাু মূর্তিষু তথা পাদলপ্নো নৃণাৎ সদা । পৃজ্যো ভবিষ্যসি ত্বং টব দেবানামপি 

রক্ষসাম্॥-_-ইতি কালিকাপুরাণবচনেন তশ্য দেবপৃজ্যতাপ্রতিপাদনাদাস্বরভাব- 

নাশপ্রতীতেঃ । ৩৯। 

( নাগোজী ) অর্দোতি। এব শিরশ্ছেদোপ্তবং তং দাঁনবং শলপাণি- 

সমিতি বিশেষ2। কল্লাস্তরীয় ইতি বোধাম্ ॥ ৩৯ ॥ 

তত্বপ্র। অন্দ। অসৌ মহান্্রো মহিষঃ অর্দনিষ্ষান্তঃ ষুধ্যমানঃ যোৎম্ত- 

মানঃ, বর্তমানসাশীপো শানঃ। তয়া দেব্যা ম্হাসিনা মহাখড্গেন শিরশ্ছিত্বা 
নিপাতিতঃ ॥ ৩৯ ॥ 

সেই মহাস্ুর অর্ধনিষ্ষা স্ত অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে করিতে, সেই দেবীর 
মহাখজ্জাপ্রহারে চ্ছিন্নমন্তক হইয়া ধরাশায়ী হইল। (অথবা সেই মহা 
খড়গধারী পুরুষরূপী অস্থুর__অর্ধীনিফগ অবস্থাতেই যুদ্ধ করিতে 
লাগিল,_-সেই অবস্থায় দেবী মস্তক ব্যতীত তীয় সর্ববাঙগ ছিন্ন-ভিন্ন 

করিয়। উত্থানশক্তি রহিত ক'রয়া রাখিলেন )। ৩৯। 

ভাষ্যব্যাখা]। ক্ষতস্বিক্ষত-দেহ থঙ্গপাণি অস্বরের দেবীচরণতলে অবস্থিতির 

কথা তুর্গা-ধ্যানে আছে । শেষোক্ত অন্ুবাদ্দে তাহার সহিত মিল থাকে, নতুবা 
কল্পভেদের আশ্রয় লইতে হয় । ৩৯ । 

ততো হাহাকৃতং সর্ববং দৈত্যসৈম্তং ননাশ তৎ। 
প্রহর্ষঞ্চ পরং জগ্যঃ সকল! দেবতাগণাত ॥ ৪০ 

দেবীভাষ্যম। হাহারুতং হাঁহেতি কর্তুমারন্ধবৎ। আরম্তে কর্তরি ক্তঃ। 
ইতি আ্রীগৌতমীয়ে শ্রীপঞ্চাননকতদেবীভাষ্যে ভূতীয়ঃ | ৪০ | ৪১। 

( নাগোঙগী ) তত ইতি ননাশ পলায়িতম্। হাছেতি কৃতৎ যেনেতি 

সৈন্যবিশেষণম্ ॥ ৩০ ॥ | 
তত্বপ্র। ততঃ। ততঃ শিরশ্ছেদনানন্তরৎ তৎ সর্ববং দৈত্যসৈল্ং হাহাকতং 

সৎ ননাশ পলায়িতঞ্চ। হাহা ইতি শব্দঃ কৃতো যেন তৎ হাহাকতং, রাজ- 

দন্তাদিঃ। সকলাঃ সমগ্র দেবতাগণাশ্চ পরমত্যস্তং প্রহর্ষং জগ প্রা গুবস্তঃ 19০1 

অনস্তর ( হতাবশিষ্ট ) সমগ্র দৈতাসৈন্ত হাহাকার করত পলায়ন 
কর্সিপ, সকল দেবগণ পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । ৪০ । 
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তু বস্তং সুরা দেবীং সহ দিবৈযের্ম হধিতিঃ। 
জগ্গগর্ধর্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ সরোগণাঃ ॥8, 

ইতি শ্রীমার্কত্েয়েপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তারে দেবামাহাস্তয 
মহিযাম্থরবধো নাম তৃতীয়োইধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ 

( নাগোজা ) তু্ট,বুরিভি। স্তুরা ইন্্রাদাঃ দিবোর্রক্বাদিভিঃ 

মহ্র্বিভিশ্ট সহ তুন্ট বুরিভ্যথণ ॥ ৪১। 

ইত্তি শিবভট্রসভীগঞ্জ-নাগোজীভট্রকতে সণুসভীব্যাখ্যানে মহিষাস্বর- 

বধো। নাম ততায়োহধযায়ঃ ॥ ৩ ॥ 

তত্বপ্র। তুষ্ট. সুরা দেবাঃ দিবোঃ স্বগীয়ৈঃ মহধিভিরারদাদিভিঃ সহ তাং 

দেবী তুষ্টবুঃ। দিব্যৈরিত্যপলক্ষণম, অন্যৈরপি মহর্ধিভিঃ সহেতি জ্ঞেয়মূ। যদ 

দিবোঃ দিবি স্থিতৈঃ, ভবতের্বিদামানসত্তীর্ঘত্বাৎ যুদ্ধদশনার্থমাকাঁশস্থিতৈরিতি 

ভাবঃ। গন্ধর্বপতয়ো বিশ্বাবন্থুপ্রভৃতয়ো জগ্ুগীতবন্ত:, অগ্মরোগণাঃ উর্বপ্তাদ্যাঃ 
ননৃতুঃ নৃত্তবস্তঃ ॥ ৪১। 

ইতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটীকুলো দ্ভব-শ্রীগোপালচক্রবর্তিবিরচিতায়াং 

তত্বপ্রকাশিকায়াং মহবাম্বরব্ধঃ | 

দিবামহর্ষিগণ সমভিবাহারে অমরবৃন্দ, দেবীকে স্তব করিতে লাগি- 

লেন, গধ্বর্বশ্রেষ্ঠগণ গান করিতে এবৎ অপ্নরীগণ নৃত্য করিতে লাগি- 
লেন। %১। 

ঠতীয় অধায় সমাপ্ত । 



জ্ত্র্থোত্ঞ্্যান্জঞ | 
শা ওসি. 

ঝধিরুবাচ। 
শক্রাদয়ঃ স্বরগণা নিহতেইতিবীর্ষ্যে 
তম্মিন্ দুরাত্বনি সুরারিবলে চ দেব্যা । 
তাং তুষ্ট,বঃ প্রণতিনভ্রশিরোধরাংস! 
বাগিঃ প্রহর্ষপুলকোদ্দামচারুদেহাঃ |, ১ 

দেবাভাষ্যম। অধ্যায়োহয়ং সাংখ্যযোগবেদাস্তসিদ্ধাস্তবাদিমতচতুষ্টয়ে প্রথম- 

চরিতপ্রদশিতদিশ! প্রায়েণ অ্বকরব্যাখ্যানো বিশেষস্ত বক্ষ্যতে মীমাংসকাঁগমি- 

 বৈষ্ণবমতেষু চ সবিশেষোক্তিনা ন্ায়বৈশেষিক-মতান্থুরোধিব্যাখ্যানেনান্থুপদর্শিত- 

পূর্বব্যাখ্যানরীতেরপি সন্দর্ভস্য ব্যাখ্যানং ভবিষ্যতীত্যনতি প্রয়ৌ জন কগ্রন্থপ্রপঞ্চ- 

পরিজিহীধয়া! ন্যায়বৈশেষিকমতমাত্রং প্রাধান্তেনাধলম্বা ব্যাখ্যায়তে_ শক্রাদয় 

ইতি । মরীচ্যাদীনাং ব্রন্মবীণাং দিবাতয়া সুরগণা ইত্যনেন তেষামপি গ্রহণং, 
“তুষ্ট-বৃস্তাং স্বরা দেবীং সহদিবোর্মহর্ষিভিরি”তি প্রাগুক্তেঃ “মহিষাস্তকরীস্থক্তং 
দৃষ্টং দেবৈর্মহর্ষিভিরি”তি তত্বান্তরাঁচ্চ। অত এব বক্ষতি__“যু্মভিঃ স্কতয়ো যাশ্চ 

যাশ্চ ব্রহ্ষর্ষিভিঃ কতা ইতি । তদর্থশ্ যুম্বাভিঃ কৃতা যা স্ভতয়ো নমো দেব্যৈ- 

মহাদেব ইত্যাদয়ো দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদেত্য।দয়শ্চ__যুম্মাভিপরদ্বর্ষিভিশ্চ 
কতাঃ যাঃ স্ততয়ে৷ দেবা যয়া ততমিদমিত্যাদ্যান্চেতি, যুম্মাভিরিত্যন্থা যোগ্যতয়া৷ 

ছিঃপ্রতিসন্ধানেন প্যবন্ততি। ন তাবদেতাঃ স্ভতীরন্তরেন ব্রহ্গর্ধিতিঃ কতা 

কাচন স্ভতিরস্তি। নচ তথাপি মমতাবর্ত ইত্যাদয়ো মেধঃকৃতা স্ততয় এব 
্রহ্র্ষিভিঃ কতা ইত্যনেন নির্দিষ্ট ইতি বাচা, বহুবচনান্থুপপন্তেঃ, গৌরবে বহুবচন- 
মিতি চেৎ উত্তরত্র ব্রন্ষণা চ কৃতা ইত্যন্্ ব্রহ্মপদোত্তরং গৌরবস্থচকবহুবচনমন্তুপ- 
্বন্যস্ত্যাঃ সর্বজনন্ভা মহামায়ায়] ব্রহ্র্ষিভিরিত্যন্ত্র গৌরবনির্দেশস্যা সঙ্গতস্বাৎ। 

কিঞ্চ “নিতোব সা জগন্মর্তিরি'ত্যারভ্য 'আরাধিতা। সৈব নৃণীং ভোগম্বর্গাপবর্গদা? 
ইত্যস্তসন্দর্ভং মেধা নাম মুনিবরঃ সুরথসমাধী শ্রাবয়ামাস, তথাপি মমতাবর্ত 
ইত্যাছ্যক্তিশ্চ তৎসন্দর্ডাদর্বাটীনা__তৎসন্দর্ভীস্তরালিকং হি যুম্বাভিঃ স্কতষো 

যাশ্চেতি এবং নাম পূর্ববৃত্তসন্দর্তে পররৃত্তস্ততীনামুল্পলেখদ্য কনিষ্ঠন্য জ্যে্টজন্ম- 



২১৪ শ্রীশ্রীচণ্তী। 

দর্শনবন্িতরামনুপপত্তেঃ | পূর্ববকরীয়মেধঃক তস্তবস্ পরিগ্রহে ত্বনধ্যবসায়াপত্তিঃ, 

্র্মরিভিরিত্যনেন মেধস ইব পূর্ববকল্পী্রন্ষধ্যস্তরশ্যাপি গ্রহণসম্ভবেন তৎকৃতদেবী- 

মাহাত্মাতিরিক্স্তবস্তাপি গ্রাহাত্বাপাতাৎ নিরর্থককল্পনাগৌরবাচ্চেতি দিক্ । 

কায়েন নতিপুলকাবলীর্মনসা পরমদেবতাদর্শনচরিতান্থচিস্তনজ নিতপ্রহ্র্ষং 
বাগ ভিশ্চ স্ভতিং পরিচ্ছিন্দস্তঃ শক্রাদয়; কায়মনোবাকোর্দেবীমুপাসাঞ্চক্রিরে, অত- 

এব বাগভিরিত্যস্য নানর্থক্যমিতি ভাবঝঃ | ১। 

( নাগোজী ) তুষট,বুঃ স্থরা ইত্যুস্তৎ, তাং স্ততিমাহ-_খধিরুবাচ। 
অত্রগদয় ইতি । তশ্মিম্মহিধান্বরে দেব্যা নিহতে ইভম্বয়ঃ। শিরোধর! 

গ্রীবা। অংসঃ স্কহ্ধঃ। পুলকাঃ রোমাঞ্চ; ॥ ১ ॥ 
তত্বপ্র । অথ পূর্বাধ্যায়ান্তে “তুষ্টবুস্তাং স্থরা দেবীৎ সহ দিবোর্মহর্ষিভিরিস্তি 

যছুক্তং, তদেব বর্ণঘিতৃৎ প্রথম তাবদশেষস্বরনিকরনিরাকরণাতিদ্ু্দর্ষমহিষা- 

আুরবধ-কন্দপিতাঁনন্দসন্দোহবিবশচেতসাং দিবৌকসাং ভক্ত্যতিশয়ত্বমাহ 1 

খধিরুবাচ। শক্রা। শক্র ইন্দ্র আদির্ষেষাঁং তে সুরগণাঃ ইন্রমুখ্যা দেবসমৃহাঃ 
তাৎ দেবীং বাঁগভিঃ তুষ্ট,বুঃ | নন্ু প্রাক “সহ দিটব্যর্মহর্ষিভিরি-ত্যুক্তম্ অত্র 
সুরগণা ইত্যেবোচ্তে তদত্র কী সঙ্গতিঃ ? উচ্যতে, ইন্দাদীনামতিহঃখদাসুর- 

নাশেন স্বস্বাধিকারপরিপ্রাপ্ত্যাতিশয়হর্ষপরত্বাৎ প্রাধান্তেনোক্তৎ প্রক্রমবশাৎ 

খষীণামপি জ্ঞেয়ম, অত এব সহ দিব্যের্মহধিভিরিতি গৌণভাবেনোক্তম্। বক্ষ্যতি 
চ “যুস্মাভিঃ স্ততয়ো যাশ্চ যাশ্চ ব্রহ্মধিভিঃ কৃতা” ইতি কদ। ইত্যাহ-_তশ্মিন্ ছুরা- 

স্বুনি তুষ্টম্বভাবে মহিষে সুরারিবলে অস্ুরসৈন্তে ৮৯ দেব্যা নিহতে সতি * কীদুশে ? 
অতিবীধ্যে অতিবলবতি, উভয়োরেব বিশেষণদ্বয়ম। কীদৃশাঃ? প্রণতিনভ্র- 

শিরোধরাংসাঃ প্রণত্যা প্রকষ্টনঘনেন নম শিরোধরাংসং যেষাৎ, শিরোধরাঃ 
কদ্ধরাঃ, অংলা বাহুমূলানি । পুনঃ কিস্তৃতাঃ ? প্রহর্ষেণ প্রকৃষ্টচিত্তাহলাদেন যঃ 

পুলকোদগমঃ লোমহধোদগমঃ তেন চারবো রমণীয়া দেহ যেষাং তে। অত্র 

বাগ্ভিরিত্যনেন প্রণতীত্যাদিবিশেষণছয়েন চ বাচিককায়িকমানসিকপ্রণামঃ 

স্থচিতঃ, তেন চ ভক্ত্যদ্রেকঃ সচিতঃ। অত্র শ্লোকে শ্রীমায়াকামবাগ্ভববীজো- 
দ্বারে বর্তৃতে, কিন্তু গোপ্যত্বতদংশে তাতৎ্পধ্যাভাবাচ্চ ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ১। 

ঝধি বলিলেন, দেবী, আত্বীধ্যসম্পন্ন ছুরাতা মহিষাস্তর ও তদীয় 

সৈম্তগণকে নিহত করিলে, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্ন্ধ ও কন্ধরা অব- 
নমনপূর্ববক প্রণত হইয়! ভক্তিসভ্ভৃত হর্যবশে পুলকপুর্ণদেহে বিবিধ বচনে 
পাহাকে ভব করিতে লাগিলেন । ১। 



চতুর্থোহুধ্যায়ত | ২১৫. 

ভাষ্যব্যাখ্যা ।. এই অধ্যায় আপাতদর্শনে পূর্ববোপদর্শিত নৈয়ায়িক মতের 
বিরুদ্ধ বলিয়৷ প্রতীত হয় বলিয়াই দেবীভাষ্যে এই অধ্যায়ের নৈয়ায়িক-সম্মত 
ব্যাখ্যা প্রধানভাবে্উপদিষ্ট হইয়াছে ; তৎসন্বদ্ধে বিবিধ শ্রুতিও উদ্ধৃত হইয়াছে; 
অন্তান্য মত সংক্ষেপে আবপ্তক মত উল্লিখিত হইয়াছে । আমরা পূর্বে বলিয়াছি, 
চগ্ডীর মতে মহামায়াই ব্রহ্ম । ব্রহ্ম, পরমাত্বা, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দ একার্থবাঁচক ॥ 

এই মতই “সিদ্ধান্তি মত নায়ে উল্লিখিত। এই মহামায়। নিত্য সম্বদ্ধসম্পন্ন 
চৈতন্য ও জড়, প্রকৃতি ও পুরুষ । এই বিশিষ্ট নিত্ন্বরূপই মহামায়া এই মত 
বেদ, বেদান্ত ও এই মার্কগ্ডয়পুরাণাদি গ্রন্থে অভিব্যক্ত | শ্রীশ্রীচণ্ডীর “সিদ্ধান্তি- 
মতের, অবিরোধে অনুবাদ ; সুতরাং এই অধ্যায়ে দেবীভাঁষ্যে এবং অনুবাদে 

শব্দার্থে মিল নাই, বিরোধ আছে । এই ভাষ্যব্যাখ্যায় স্থানে স্থানে নৈয়ায়িক 
মতের অন্থসারে ভাঁষাসম্মত ব্যাখ্যা ও অন্বাঁদ-ব্যাখ্যা প্রদশিত হইবে। এই 
স্থলে যাহা বলিলাম অপর অধ্যায়ের কোন কোন শ্লোকের অন্থবাদেও পাঠকগণ 

তাহা মনে রাখিবেন। পুর্ব অধ্যায়ে “দিব্য ন্বর্গবাসপী খষি বলিয়। যাহার। 

উল্লিখিত, এই শ্নোকে স্তাহারা পৃথক্ উল্লিখিত না হইলেও “দেবগণ? মধ্যেই সন্মি- 

বেশিত; যে সকল খষি দেবগণের পিতৃপিতামহ সেই মরীচ, অনি, অঙ্গিরা, 

ভূ ও কণ্ঠপাদি দেবতা ত বটেনই । অতএব ইন্দ্র প্রভৃতি ভোঁগী দেবগণ ও 

মরীচি প্রভৃতি খষি দেবগণ সম্মিলিত হইয়া যে স্তব করিলেন, তাহাই এই 

অধ্যায়ে আছে । এই স্তব উদ্দেশ করিয়াই পবে দেবী বাঁলয়াছেন, “তোমরণ? ও 

রহ্র্ষিগণ যে স্তব করিয়াছ।” এই অধ্যায়োক্ত স্তব ত্রহ্ষার্ধগণ-কৃত না হইলে 
দেবীর & উক্তি অসঙ্গত হয়; কেননা অপর কোন স্তবই ব্রহ্মষিগণ-কৃত বলিয়া 

ইজিতেও উল্লিখিত হয় নাই । যর্দি বল, মেধস মুনি প্রথম অধ্যায়ে তথাপি 

মমতাবর্তে' ইভাঁদিরপে ঘে মহামায়া স্বরূপ কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই 'ব্রহ্র্ষি- 

গণের স্তন"; তাহার উত্তর এই__এক মেধস মুনি-__ব্রহ্গরিগণ হইতে পারেন না । 

“গৌরবে বহুধচন” বলিলে এ শ্রোকে ব্রক্ষণা” আছে। ভ্রিলোকজননী জগদগুরু 

্রন্মারও গৌরব করেন নাই-__-আর 'ত্রহ্গর্বিভিঃ, বলিয়া অপরের গৌরব করিবেন, 
_-মা সন্তানকে পূজাভাবে উল্লেখ করিবেন, ইহা সঙ্গত নহে । বিশেষতঃ মেধস্-_ 

আরথকে দেবীচরিত্র শ্রবণ করাইবার আরস্তে দেবীর ব্বরূপ কীর্তন করিয়াছেন,দেবীর 
উক্তি-প্রত্যুক্তি স্তব ও চরিত্র, তৎপূর্বব ঘটনা; মেধস-বর্ণিত সেই পূর্বব ঘটনার 
মধ্যে ম্ধেস-কত বর্তমান স্তবের উল্লেখ একেবারেই অসঙ্গত। স্তব অন্ত 

সাধনভক্তি-__আরাধনাবিশেষ ৷ ইন্্রাদদি দেবতা ও দিব্য মহর্ষিগণ »কায়মনো- 

বাক্য মহামায়ার আরাধনা করিলেন, প্রপাম ও, পুলকে কায়িক আরাধনা, আন- 



২. শ্ীঞচনী। 

ন্দের উল্লেখে ধ্যানরূপ মানসিক আরাধন] ও স্তবে বাচিক আরাধান! প্রকাশিত 
হইয়াছে । ১। 

দেব্য। য়া ততমিদং জগদাত্মশক্তা 

নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্তা | 
তামম্বিকামখিলদেবমহষিপজ্যাং 
ভক্ত্যা নতাঃ স্ম ( তাসজ্স) বিদধাতু শুভানি সা নঃ॥২ 

দেবীভাষাম্। যয়া আস্তশত্ত্যা- আত্মসহিতয়া পরমাত্মসহিতয়া শক্ত্যা 
জীবাত্মশক্তযা অদৃষ্টসমষ্টা, মধ্যপদলোপিসমাসঃ ; যদ্বা আত্মনঃ পরমাত্মসম্ঘদ্ধিন্া 
শক্ত্যা অদৃষ্টসমষ্টা।; সম্বদ্ধশ্চ সাহিত্যরূপ ইতি, সাভিত্যঞ্চ শ্বাবচ্ছেদকশরীরান্ু- 
যোগিকমৃত্ত্যস্তরসংযোগবিজাতীয়-সংযোগবজ্জীবাব্ববাত্তিত্মেভদ্বিবরণত্ু,পদর্শিতম | 

তদাত্মিকয়া দেবা । সাহ্চিত্যস্ত জগৎকারণতাঁশরীরে প্রবেশবিরতেহাপি অদষ্টন্থা 

পরমাত্মকর্তৃকস্যষ্টে সহকারিত্বজ্ঞাপনার্থং বস্তসতঃ সাতিতান্তাত্রোপলক্ষণবিধয়া 
প্রবেশ ইতি তন্বম। ইদমিত্যস্য দৃশ্ঠমানমিতার্থকত্বাদ ভীজিয়ন্দরনাস্তা নিত্যত্তং 
স্থচিতমেবমন্তত্র । আকত্মনো জীবন্য শক্তোতি মীমাসটককদেশিনঃ | আত্ম- 

শক্তা। আত্মনঃ ব্রন্ধণ;ঃ শক্িরূপয়েতি সম্প্রদায়বিদঃ । আত্মনেো বিষে? শক্তা 

ইতি বৈষণবাঃ ৷ ন্বসামর্থোনেত্যপরে | ভেদান্বয়পক্ষে দেব্যেতি কর্তরি আত্ম- 
শক্ত্যেতি করণে তৃতীয়া । অশেষদেবগণানাং ভক্তানামিতার্থাৎ, শক্তিসমুহেন 
অনৃষ্টসমূহেন মূর্তি: স্ুলদেহো যন্যাঃ, তয়েতি দেব্যা উপলক্ষণরূপবিশেষণম 1 

শক্তিসমূহো। যথাঙ্রতার্থকঃ মূর্তি: ন্বরূপং যস্যা ইতি মীমাংসকাঃ। অংশসমূহো 
মুত্তি্ঘস্তা ইতাপরে | ২। 

( নাগোজী ) দেবেতি। আততং ব্যাপ্তং ততৎ স্পট চ নিঠশেষ- 
দেবগণশত্নীনাৎ সমূহনায় বৃদ্ধয়ে তচ্ছক্তিসমূহ এব তেজোহংশপ্রচয় এব চ 

মুদ্তিবিগ্রহো যস্থান্তয়েতার্থঃ । সমূহ ইতি ভাবে ক্তঃ। নতাসৃস্মেত্রাত্র 
“বা শরি” ইতি বিজর্গন্ত সঃ ॥ ২ ॥ 

তত্বপ্র। স্ভতিমাহ__দেব্যা। তাং প্রসিদ্ধাম্ অন্থিকাং জগন্মাতরং ম্মো বয়ং 

ভক্তা। নতাঃ, আর্ষে৷ বিসর্গলুক্, পাদপুরণে বা স্মেতি। নন দেবানাঁং তেজ্ঞো- 

জন্তত্বেন কথং জগন্সাতৃত্বমিতি চেতৃজ্রাছঃ-_যয়েতি | যয়া দেব্যা ইদং জগৎ 

প্রপঞ্চরূপম 'আততম্ উৎপাদিতং ততমিতি বা । কার্যোৎপত্তৌ সাধনাস্তর- 

সাপেক্ষঃ কর্তা দৃশ্যতে, তৎ কিং সাধনাস্তরমপেক্ষণীয়মন্তি ? নেত্যাহু১ _আত্মশক্তয। 



চভুথোছধ্যায়ত | ১৭ 

স্বকীয়ানির্বচনসামর্থেন । নন্ধু শ্য়তে জগছুৎপত্তৌ মহদাঁদীনাং বহুনাঁং লাধ- 

নত্বং ন, তেষামপি তৎপরিণামরূপত্বেনাভেদাৎ ইতাহুঃ_নিহশেষদেবগণশক্তি- 
সমৃহমৃত্ত্যা নিঃশেষদেবগণাঃ মহদাদয়স্ত এব শক্তিসমৃহরূপা মূর্তিরধস্যাঃ । তছুক্তং 
“এতচ্চতুর্বিংশতিকং গণং প্রাধানিকং বিছুরি”তি । যদ্বা নিংশেষদেবগণানাং 

মহদাদীনাং যঃ শক্কিসমূহঃ কারধ্যোৎ্পাদনসামর্থযং স এব মূর্তি রূপ" যস্যাঃ। 
যন্থা নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহে মূর্তিষস্তাঃ | যদ্বা নিঃশেষদেবগণানাৎ শক্তিৎ 
সমূহয়তি প্রেরয়তি ঘা এবস্ভুতা মৃত্তিরধস্যাঃ ৷ আর্ঃ পুংবস্ভাব» মৃচ্ধাতোন্তিডি ৰ! 

রূপম্। এতেন তেহপি তদ্ধপাস্তৎপ্রেরিতা বা কাধ্যং জনয়স্তি ন পৃথগিত্যর্থ: ৷ 

অতএব সর্বকারণতয়া সংবারাধোত্যাহুঃ_ -তামখিলদেবমহর্ষিপূজাম্ অখিলাঃ 

সমগ্রাঃ দেবাশ্চ মহর্ষয়শ্চ টতরারাধ্যাম্ । উত্তরোত্তরফলাঁশংসয়! আভ:--সা 

নোহম্মাকং শুভানি মঙ্গলানি বিদধাতু করোতু ; ইদ্গানীং শুভং কৃতবতোব কাল- 

স্তরেহপি করিষাতীতাশংসা। যদ্বা য়া দেব্যা ইদং জগৎ আততং ব্যাপ্তম্। 
নন্থ ইদস্কারাম্পদরূপেণ দ্ৃশ্তাত্বাৎ পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথং জগদ্বাপকত্বং সম্ভবতু 

তত্রাভঃ__নিঃশেষেতি, সকলদেবগণানাম্ ইন্্রাদীনাং শক্তিসমুহায় পুনঃ পুনঃ স্বাধি 

কারপ্রীপ্ত্যা নিজনিজমর্ধাদাপালনায় মূর্তির্দেহো যন্থাঃ। এতেন পরোপকারায় 

ইচ্ছাবিলসিতমেব শরীরং ন তু পাঁরমার্থিকমূ। অভ্রৈবোক্তং “দ্বেবানাং কাধা- 
সিদ্ধার্থমাবিভ্বতি” ইত্যাদি ; অন্ঠৎ সমানম্॥ ২। 

সকলদেবশত্তিসম্তবা যে দেবী নিজ শক্তি দ্বারা এই জগৎ প্রকাশ 

করিয়াছেন, নিখিল দেব-মহর্ষি-পুজনীয়! সেই অন্যিকা দেবীকে ভক্তিভরে 

আমর! প্রণাম করি, তিনি আমাদিগের কল্যাণরাশি সম্পাদন করুন| ২ । 

ভাষ্যব্যাখা । অন্থিকাঁ-অন্বা জননী । মা বলিয়াই দেবতার! তুমি বলিয়া 

ছেন। মহিমার প্রভাবে ছু একবার “আপনি” বলিলেও তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া 

আবার “তুমি? “তোমাকে বলিয়াছেন। এই মাতৃভাবে সাধকের হৃদয় উন্মুক্ত, 

অসন্কুচিত | 

আত্ম-শক্তি অর্থাৎ পরমাত্মসহিত অদুষ্টসম্টর্ূপিণী যে দেবী এই জগৎ স্থটি 

করিয়াছেন, তিনি সকল দেবগণের অদ্ৃষ্টে বর্তমান স্থুলমূর্তি গ্রহণ করিয়াছেন, 

সকল-দেব-মহর্ষি-পুজনীয়া সেই জননীকে আমরা ভক্তিভাবে প্রণাম করি; 

তিনি আমাদিগের শুভ বিধান করুন। নৈয়ায়িকসম্মত অর্থ এই ।_ দেহ- 

বিশেষকে আশ্রয় করিয়াই অদৃষ্টসমষ্টি পরমাত্মার স্থিত সম্বদ্ধ যুক্ত হন এ কথ! 

প্রথম অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে । এই স্তবের প্রারস্তেই (সেই পরমাঝ্মসহিত অনৃষ্ট- 



২১৮ শ্রীশ্ীচণ্ী। 

সমষ্টি বা পরমা স্মা, অদৃষ্ট ও তছুভয়ের সম্বদ্ধবন্ধনহেতু মূর্তির উদ্দেশ করা হুইল। 

তজ্জন্য এই অধ্যায়স্থ স্তবসমূহ-_পরমাত্বা অন্ুষ্টি ও মূর্তি, এই তিনের, পরমাত্মা 

ও অদৃষ্ট এই ছ'এর অথবা পরমাত্মা ও মূর্তি এই ছু'এর কিংবা পরমাত্মা, আনৃষ্ট 
ও মূর্তি এই এক একটীর প্রীধান্ঠ অন্থুসরণ করিয়া প্রস্তত) যথা তৃতীয় শ্লোক 

পরমাত্মার, চতুর্থ অনৃষ্টের, পঞ্চম মূর্তির, ষষ্ঠ পরমাত্মা ও অনৃষ্টের, সপ্তম আদৃষ্ট্ের 

অষ্টম পরমাত্মা অনৃষ্ট এ মূর্তির, নবম আনৃষ্ট্ের, দশম একাদশ ও ছাদশ মূর্তির, 

আয়োদশ পরমাত্মা ও মূর্তির, চতুদ্দিশ পঞ্চদশ পরমাক্ম৷ ও অদৃষ্টের, ষোড়শ সম- 

স্তের এবং অবশিষ্ট শ্লোক মূর্তির প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছে । পঞ্চদশ শ্লোকের 

দেবীভাষ্যে-যজুঃ সংহিতা ও কঠোপনিষদের “হংসঃ' ইত্যাদি মন্ত উল্লিখিত 

হইয়াছে; তাহাতে প্রমাণিত হইয়।ছে-_পার্বতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, তারা, 

তরিপুরত্রন্দরী প্রভৃতি মুক্তি পরমাত্মা ও অদৃষ্টসমষ্টির মিলন ক্ষেত্র মহামায়া মূর্তি । 

ইহা নৈয়ায়িক সম্মত ব্যাখা । ২। 

যস্তাঃ প্রভাবমতুলং ভগবাননস্তে 

ব্রহ্মা হরশ্চ নহি বক্তমলং বলঞ্চ। 
সা চণ্ডতকাখিলজগৎপরিপালনায় 

নাশায় চাশুভভয়স্য মতিং করোতু ॥ ৩ 
দ্বেবীভাবাম্। প্রমাম্মা জীন|দু ্টসমট্িস্তৎস।তি তাপ্রয়েজকশরীরভেদশ্চেতুযু- 

ক্তানামেতেমামেকৈিকোভয়সমুদায় ্রাপান্মাশ্রতা মহামায়াৎ স্বন্তি-_যস্া। ইতি | 

অতুলং প্রভ।বমিতি ভি 'ন তৎসম ইতি শ্রতিসিদ্ধং পরমাস্মলিঙ্গং সুচয়তি। 

ভগবাননস্ত ইত্যাদিনা যদ্বাচানভাদ্িিতমিতি পরমাস্মব্ষয়া শ্রুতিরনুম্মারিতা 

ভবতি । জগৎপরিপালনায়েতাপি-ঘেন জাতানি জীবন্তীতি শ্রুতিমশুভভয়- 

স্যেত্যনেন অভয়শ্ররতিং পরমাম্মবোপিকাষবগময়তি। অনস্তঃ সহস্রবদনঃ ত্রহ্গা 

চত্রাননঃ হরঃ পঞ্চাননঃ ভগবানিতি প্রভোকমন্ধেতি ; জ্ঞানোৎকষ্টা বদনাধিক্য- 
 সম্পন্নাশ্চ দেবা ঘৎকথনায়,নালম্বভূবুঃ সা কেনান্তেন বর্ণাতাৎ বাঁগবিষয়ন্তৎপ্রভবা- 
দিকমিতি ভাব । হানস্তো বিষ্লুরিতি বা। নন্ু ব্রহ্মবিষুণমহেশ্বরাণাং পরমাত্মত্তেন 
সর্বজ্ঞতয়া, সর্ববপ্রযত্বব নয়া চ--তৎ্প্রভাবকথনাসামর্থমসিদ্ধমিতি চেন্ন__তৎ্প্রভা- 

বন্য বাগাবষয়ত্বেনৈব কথনাসম্ভবাৎ যদ্বাচোত যতো বাছে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য 

মনসা সহোত চ শ্রুতেঃ দষ্টং হি স্ুসনর্থস্যাপি পারশ্বধিকন্থয পরশুবূপ-করণাসাম্থ্যেন 

ছেদন।শক্তিঃ। প্রভাবঃ প্রকর্ষেণ ভাবঃ স্ববূপমিতি যাবৎ, বলং স্বাভাবিকসার্থ্- 



চতুর্থোছধ্যায়ঃ | ২১৯ 

মিচ্ছারূপং জ্ঞানাদিত্রিতয়রূপং বা! স্বাভাবিকীশ্ধুজ্ঞানবলক্রিয়। চেতি শ্রুতেঃ ৷ মতি 

করোত্বিতি প্রার্থনং স্বাভিপ্রায়ানুসারেণ, তন্মতের্মিতাত্বাৎ শরীরাবিচ্ছেদেন জন্ত-- 

মতিরপি ভবতীতি বা । ৩। 

( নাগোজী ) যস্ঠা ইত্তি। যস্যা অতৃলৎ প্রভাবৎ তেজঃ বলৎ 

শারীরৎ বক্তুম্ অনস্তঃ সহস্রাস্তোহুপি ব্রহ্মা অফ্টাপি হরঃ সর্ববশক্িরপি 
নালং ন পর্যযাপ্তা । অশুভেভ্যো ভয়স্তেত্যর্থঃ | সমাহারে ছান্দো বা ॥৩ ॥ 

তত্বপ্র। জগৎ্কারণত্বমুক্তী অপরিচ্ছেদযতাং ক্রবস্তঃ প্রার্থয়স্তে_যস্কাঁঃ॥. সা 

চণ্ডিকা সমস্তজগৎপরিপালনায় সমগ্রজগতাঁৎ * রক্ষণায় মতি করোত | নন্বেবং 

সমভ্তজগন্রক্ষণেহস্থরাণামপি রক্ষণ প্রসজ্যোতেতি চেত্তব্রাহু:__অশুভেতি । অশুভ- 

ভয়ম্য অশুভাঃ দৈত্যাস্তেভ্যো যপ্তয়ং তশ্ত নাঁশায় নাশং কতুম্। যদ্বা অশুভং 

পাপং, ভয়হেতৃত্বাৎ ভয়ম্ অনস্ুরাঃ সমাহারৈক্যম। মতিং বুদ্ধিং করোতু; 

অথবাস্ুুরনাশঃ স্বতএব প্রাপ্তঃ। কাদাঁচিৎকভয়মাশঙ্ক্য প্রার্থনা । সাকা ইত্য. 
পেক্ষায়ামীহুঃ যস্যা অতুলম্ অনন্ঠসাধ।রণং প্রভাব মাহাত্মাং বলং সামর্থ্যঞ্চ বন্তুম 

এতাবদিতি নিরূপয়িতৃৎ ভগবান্ সর্ববিৎ অনন্তে! বিঞ্রপি ব্রহ্ম! জগৎত্রষ্টীপি 
হরো জগৎসংহারকোহপি ন অল ন সমর্থঃ॥ ননু যদি সর্বজ্কো ভগবান তহি 

কথং ন জানাতু, “দ বেত্তি বেদাং নহি ত্য বেন্তা” ইতি শ্রুতেঃ, “যত সর্ববজ্ঞঃ 
সর্ববিদি”ত্যাদিশ্রতেঃ। তদজ্ঞানে কথং সর্বজ্ঞত্বম উচ্যতে, ন হানেন ভগবতোহ- 

সর্বজ্ঞতা প্রতিপদাতে কিন্তু তত্প্রভাববলপৌরনন্ততৈব প্রতিপদ্যতে। সতি 
পরিচ্ছেদে তদজ্ঞানে এব দোঁষঃ পরিচ্ছেদাভাবে তু কুতো দোষাঁবসরঃ ৷ উক্তঞ্চ 
্রীধরস্বামিপাদৈ “যো হ্যাত্মমায়াবিভবং চ পধ্যগাদ্যথ! নভঃ স্বাস্তমথাপরে কুতঃ” 

ইতি, দ্বিতীয়ন্কদ্ধোক্তব্রন্মনারদপাদে ক্র শ্লোকব্যাখ্যানে; ন হি খপুষ্পাদর্শনং 

সর্ববজ্ঞত্বৎ বিহস্তীতি ভাব; । শ্লোকার্থো যথা, ঘঃ স্বমায়ায়াঃ বিভবং বিস্তারং 

ত্বয়মপি পর্যগাৎ, পরিশব্দো নিষেধে, এতাবান্ ইতি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যর্থঃ। 

অপরে কুতো৷ জানীষুঃ | যথ। নভ আকাশং স্বান্তং স্বস্যান্তং ন পর্যেতীতি। 

তথা শ্রুতিরপি “যোহস্তাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোহক্গ “বদ যদি ব!ন বেদেতি। 

অর্থস্ত-_অন্য! মায়ায় যোহধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ পরমব্যোমপদেন মহাবৈকুণ্ঠ- 
উচ্যতে; মহাকাশঞ্চ পরমব্যেমিবর্তি ' ছন্দিসো বিভক্তিলুক। অঙ্গ হে ! সোহপি 

অর্থাৎ ইমাঁং মায়াং বেদ এতাবন্ধেন বেত্তি যদি বেতি আপাততঃ সংশয়ে যদি 

নাঁন বেদ নবেত্তি, বেত্তি বেত্যর্থঃ। এবার্থে বা নৈব বেত্ীত্যর্থঃ, অনস্তস্থ 
মায়ায় অপ্যানস্ত্যাৎ। অতএব নারদীয়ে “যথা হরির্জগদ্বাপী তম্য" শক্তিন্তথা- 

নঘে”তি অলমতি প্রপঞ্চেন ॥ ৩॥ 



২.০ ভ্ীপ্রাচণ্তী | 

বাহার অতুলনীয় প্রভাব ও বল কীর্ভনে ভগবান অন্ত, ব্রদ্ধা এবং 

শিব অপারগ, সেই চগ্ডিকা নিখিল জগংপালন ও অর্তভভীতি নশে 

মনোযোগিনী হউন । ৩ । 
ভাষ্যব্যাখ্যা। অনস্তব_বিষু। ব্রহ্মা বিষুট ও মহেশ্বর তাহার প্রভাবাদি 

কথনে অক্ষম | কেননা, মহামায়া স্বয়ং ব্রহ্ম, ত্রন্মন্বরূপ বাক্োর অতীত । 

অনস্ত-_সহঅবদন, ব্রহ্মী-_চতুরানন, হর-_পঞ্চানন, হইফ্সা বর্নে অসমথ। এই 

ভাব ব্যাথ্যাস্তরেও ব্যক্ত আছে । ৮ 

যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতিনাং ভবনেত্বলক্ষমীঃ 
পাপাত্বনাং কৃতধিয়াং হৃদয়েষু বুদ্ধিঃ। 
শ্রদ্ধা সতাং কুলজনপ্রস্তবস্য লজ্জা 

তাং ত্বাং নতাঃ স্ম(তাসস্ম) পরিপালয় দেবি বিশ্বম্॥৪ 
দ্বেবীভাষাম্। শ্রীপ্রভৃতেরদৃষ্টহেতৃকতয়া হেতুহেতুমতোরভেদোপচারেণা- 

ৃষ্টপ্রাধান্যমাশ্রিত্য মহামায়াম্াঃ শ্রীপ্রভৃতিরপত্বম।চক্ষতে__যা শ্রীরিতি। শ্রিয়ঃ 
শুভাদৃষ্টজন্তত্বমলক্ষ্্যা তুরদৃষ্টজন্ত-্বং স্পষ্টমুক্তী জ্ঞানশ্রদ্ধালজ্জানামনৃষ্টজন্তচিত্ত- 

শুদ্ধযাদিফলত্বকথন মুখেনাদৃষ্টহেতুকত্বমুপপাঁদতম্। অতএব সন্বদ্ধিভেদনির্দেশঃ 

সার্থকো ভবতি। করণত্বসম্বদ্ধেনাশ্রিতত্ষাৎ হৃদয়েঘিতি সপ্তমী । পরিপালয়েতা- 

নেন জভমাত্ররূপত! নিরাকৃতা | ৪ । 

( নাগোজী ) যা আীরিতি। পাপাত্মনাং ভবনেঘলক্ষীঃ। কৃত- 

ধিয়াঁং নিশ্লাস্তঃকরণানাৎ হৃ?য়ে বুদ্ধি স্বর্গীপব্গসাধনম্ । সতাৎ হ্যাদ- 

যেযু শ্রদ্ধ। আ্দিক্যবুদ্ধিঃং : কুলজন প্রভবন্ঠ শুদ্ধজম্মনো হৃদয়েষু লজ্জা 

অকরণীয়া প্রবৃত্তিলক্ষণান্তঃকরণবৃন্তিবিশেষঃ | নতাস্ম্মেতি প্রাগ বৎ। &॥ 
তত্বপ্র। সম্পদ্বিপদ্ধপতয়া সুখছুঃখহেতুত্বং বদন্তঃ প্রার্থয়ন্তে_-যেতি। অুকৃ- 

তিনাং পুণ্যশালিনাৎ ভবনেষু গৃহেযু যা আঃ সম্পৎ্, স্বয়মাত্মনা স্বরূপেণ 

সম্পদ্ধপেতি যাবৎ । যদ স্বয়ং তেষাং তৎপ্রার্থনামন্তরেণারঁপি তদ্দগৃহেষু সম্পপ্ত- 

বতি, তথাচ স্মৃতিঃ “ধর্্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে” ইতি। তথা স্য়- 
মৃপি ইত্যর্থ। পাপাক্সনাং কলুষশালিনাং ভবনেষু অলক্ষ্মীঃ বিপৎ, তেষামন্থদ্দিন- 

মতিসম্পদমিচ্ছতামপি বিপদ্তবতীতি স্বয়মিত্যন্যার্থঃ॥ ততুক্তং__“অচিস্তিতানি 

'দ্ুঃখানি যখৈবায়াস্তি দেহিনাম। সুখান্পি তথ। মন্তে দৈবমন্ত্রাতিরিচ্যত” ইতি। 

তথা কতধিয়াৎ নির্মমলবুদ্ধীনাং হদয়েষু অস্তঃকরণেষু যা বুদ্ধিব্যবসায়াত্মিকা । নন্থু 



চতুর্থোছধ্যায়ঃ | ২২১ 

বুদ্ধেরপ্যস্তঃ করণাভি ন্বত্বাদনন্থগতমেতত, তথাঁচ “মনোবুক্ধিরহস্কারশ্চিত্তমিত্যস্তরাত্- 
কমিপতি | সত্যং__নির্ধীরণে নশ্বমী। তদয়মর্থঃ£_কৃতধিয়াৎ হৃদয়ে অস্তঃ- 

করণচতুষ্টয়মধ্যেষু ত্বং বুদ্ধির্যবসায়াজ্বকা, তন্তা মুক্তিহেতৃত্বাৎ, তছুক্তং গীতাস্থু, 
“বাবসায়াক্মিক বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্ৃনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনা- 

মি”তি। বুদ্িবুদ্ধিমতামহমিত্যে চাদশোক্তবৎ। যদ্বা হৃদয়েযু হদয়াকাশেষু 

বন্তুরিচ্ছাভেদাৎ বহুত্বং হৃদয়াকাশ্ বুদ্ধযাদেরধিকরণত্বাৎ। তহুক্তং কাপিলেয়ে, 
“অথান্ হৃদয়ং ভিন্নং হৃদয়ান্সন উত্থিতম্। মনস শ্চন্দ্রমা জাতো বুদ্ধিবুদ্ধের্গিরাং 
পতিরি”তি ৷ ব্যাখ্যাতঞ্চ বুদ্ধাদিযু হৃদয়মেবনধিষ্ঠীনমিতি। তথা সতাং বেদ- 
মার্গান্ুসারিণাং শ্রদ্ধ৷ বেদা্থে দৃপ্রতায়, এতেন টৈদিক কর্মফলদাত্রী ত্বমেবেত্যু- 

ক্রম। শ্রদ্ধয়ৈব কন্মফলসম্পত্তেঃ । তথাচ স্মৃতিঃ, “অশদ্ধয়া হুতং দত্ত তৎ সর্ববং 

নিক্ষলং ভবেদিশ্তি | তথা কুলজনপ্রভবস্ত সৎকুলজাতস্য লজ্জা অকার্ধ্যবৈমৃখ্য- 

হেতুঃ। আনেন সৎকর্মপ্ররত্তিদ্বারা স্থিতিনি্বাহিকা ত্বমে ইত্যুক্তমূ। অত্র 
শদ্ধাদাঃ সম্পদাদাধিষ্ঠাত্রো দেলতাঁশ্চ “কীর্তি শ্রীর্বাক চ নারীণাম্” ইত্যাদি 
গীতাস্ “বুদ্ধিলজ্জা বপুক্তথেতাদেম্মতম্তপুরাণে চ দর্শনাৎ। তাম্ উক্তলক্ষণাং 

ত্বাং নভাঃ ম্ম, হে দেবি! বিশ্বং জগৎ পরিপালয়। পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা মহিষা- 

স্বরেণ চিরপরিভূতাঁনাম্ অভিতাপান্তভবাদন্যথা ভীবিভয়স্তা ঝটিতি নিবারণায়। 

যদ্বা বৃ্ভেদাদ্বা ভেদ | ৪ ॥ 

যিনি পুণাবান্দিগের গুঁহে লক্ষ্মারূপে, পাপীদিগের গৃহে অলক্ষমীরপে 
মনীষিগণের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে, সঙ্জনগণের শ্রদ্ধারূপে ও সদ্বংশীয়দিপের 
লজ্জারূপে বিরাজমানা, সেই তোমাকে আমরা প্রণাম করি । হে দেবি 

তুমি জগ রক্ষা কর। ৪। 

ভাষাব্যাখা! । মহামায়া অদুষ্টরূপিণী, শুভ. অদৃষ্টবশেই ধন ধান্ত, সুবুদ্ধি, 
ভুরদৃষ্টব্ দারদ্রা ইতাদি হয়, এই স্থলে--কাধা ও কারণকে অভিন্নভাবে 
গ্রহণ করিয়া “তুমি লক্ষ্মী অর্থাৎ ধন ধান্ঠ সম্পদ,” ইত্যাদি রূপে স্তব করা হই- 
য়াছে। ইহা নৈয়ায়িক মত। সিদ্ধান্তি মতে মহামায় ব্রহ্ম ই সর্বস্বরূপ, সুতরাং 
'তুমি লক্ষী, তুমি অলম্ষ্মী” সমস্তই বলা যায়। ৪1 ৫। 

কিং বর্ণয়াম তব রূপমচিস্ত্যমেতৎ 
কিঞ্চাতি বাঁধ্যমসূরক্ষয়কারি ভূরি। 
কিঞ্চাহবেষু চরিতানি তবাতি যানি 
সর্ধ্বেষু দেব্যস্থরদেবগণাঙ্গিকেষু ॥ € 
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দেবীভাষ্যম্। মূর্তিপ্রাধান্তেন_স্তবস্তি কিং বর্ণয়াম তবরূপমিতি । সর্ব্েষু 
অস্থরদেবগণাদিকেযু আদিপদান্মলুষ্যাদদিপরিগ্রহঃ । নির্ধারণে চিস্তনক্রিয়ান্বয়িনী 

বা সপ্তমী । তব অচিস্তাৎ রূপং তব বীরধ্যৎ তব অতি উৎকষ্টানি চরিতানি চ কিং 

বর্ণয়াম ॥ ৫1 

( নাগোজী ) এষ আপাততঃ স্ততিবস্তুতস্তনির্ববাচ্যা স্তত্যৈবেত্যাহ-__ 
কিমিতি । অস্ত্র! দৈত্যাঃ | দেবাঃ শিবাদয়? । পণাঃ প্রমথ । তৎ- 

প্রভৃতিষু অচিস্তং সর্ব্বোৎ্কৃষ্টত্বাদনিরূপণীয়ৎ তব রূপম । অতঃ কিৎ 

কেন প্রকারেণ বর্ণয়াম। চ পরং দৈতনাশকারি ভুরি বীর্যযম অতি 
অত্যুৎকৃষ্টম্ । চ পরং যুদ্ধেধু যানি চরিতানি তান্যপ্যতি অত্যুৎ্কুষ্টানি। 

অতঃ কিৎ বর্ণয়ামেতান্বয়ঃ |] সর্ববত্রাচিন্ত্যা ইতি ॥ € ॥ 

তত্বপ্র । বচনাগোচরতামাহঃ__কিৎ বর্ণ। হে দেবি জর্বপ্রকাঁশিকে ! তৰ 

এতন্ক্রপং কিং ব্ণয়াম বর্ণয়িতৃৎ শরুমঃ নৈবেতার্থ । শক্তেলোট্ । নন্ধু যদ শ্যতে 

তৎ কিমিতি বর্ণঘিতৃৎ ন শকাতে ইতি চেত্তত্রাঃ__সর্ব্বেষু অসুরদেবগণাদিকেষু 
অচিস্ত্যৎ কৈরপি চিন্তয়িতুং বুদ্িবিষয়ীকর্তুং ন শক্যম্। বুদ্ধিমনসোরগোচরত্বে 
কথং বর্ণনীয়মিত্যর্থ ৷ এতেন দৃশ্যামানমপি ন পরিচ্ছেদব্ষয় ইতি ভাবঃ। আদিনা 

ব্রহ্মচর্ধ্যাদীনাং গ্রহণম্। কিঞ্চ তবাতিশরিত বীধ্যং সামর্থ্যৎ কিং বর্য়াম পূর্বব- 

বদর্চঃ। কীদৃক্ ? ষতোহম্বরক্ষয়কারি অবিদ্যমান। ঈষদ্বা সুরা দেবা যেভাঃ তে 

অস্ুরা» অভাবে ঈষদর্থে বা নঞ্। তেষামপি ক্ষষকরণশীলং নিঃশেষসুরনিকর- 

নিরাসপরা-সুরক্ষয়কারিস্বাদচিন্ত্যমেব ; অতএব ভূরি অতি প্রচুরম্। কিঞ্চ অন্ঠানি 

আহবেধু তব যাঁনি চরিতানি চেষ্টিতানি ভান্তপি কিং বর্ণয়াম পূর্বববৎ। কিন্তুতানি ? 
অতি অতিশয়িতানি, যদ্বা সর্ববেধু অস্ুরদেবগণাদিকেষু সর্বাননাদূত্য যানি 

চরিতাঁনি সর্ব্বেধু সর্বানতি অতিক্রম্যতি বা দ্বিতীয়ার্থে সপ্তমী সপাং স্ববিতি 

বাবস্থয়া ॥ ৫ ॥ 

হেদেবি। দেবতা, অসুর প্রভৃতি সঞ্চল ( দেহধারীর ) মধ্যে-_ 

তোমার এইরূপ অচিস্তনীয় ; তোমার অস্থরনিধনকারী প্রভুত্ত বীর্য ও 

রণচর্ধ্য। সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে, আমরা কিরূপে ততৎ্সমন্ত ব্ণন! 

কার । ৫। 

হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ- 
নজ্ঞাম্সে হরিহরাদিভিরপ্যপারা। 
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সর্ববাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত- 

মব্যাকৃত৷ হি পরমা প্রকৃতিভ্ত মাদ্য৷ ॥ ৬ 
দেবীভাষ্যম। সমস্তজগতাং হেতুঃ নিমিত্তকারণং ত্বামিতি শেষঃ, যতঃ সর্ববা- 

শ্রয়া-_-আ সম্যক্ শ্রয়ঃ শ্রয়ণম্ অবলম্বনং যন্ত্র সা, সর্বেষাম্ আশ্রয়া সর্বাশ্রয়া__ 

পতনপ্রতিবদ্ধকসংযোগাদিন৷ সর্বালম্বনভূতা ইত্যাভাং নিমিত্তকারণত্থাশ্রয়ত্বা- 
ভ্যাম্ ইদমখিলং জগৎ. তব অংশভূৃতম্ অংশতুল্যং, “ভূতং ক্মাদৌ পিশাচাদো 
জন্তে ক্লীবং ত্রিযুচিতে। প্রাপ্তে রত্তে সমে সত্য” ইতি মেদিক্থ্যক্তেঃ। নত 

বস্ভতোংহশঃ তথা সতি ভূতমিতি নাপাদদীত, ধথাহি লোকে পুত্র: পিতুরংশ- 

শ্চক্ষুঃ জ্ধ্যাংশো মুন্ময়গৃহসংস্থষ্টনাগদক্তাদিকমপি গৃহাঁংশ উচ্যতে তথা জগদংশ- 

ভূতমিতি, অতএব অব্যারুতা অপ্রকটিতা পরিণমনরূপবিকাররহিতা__-অপারা 

অসীমা দেশপরিচ্ছেদরহিতা আদা! কালপরিচ্ছেদরহিত! ত্বং ত্রিগুণাঁপি সত্ব- 

রজস্তমঃসংভ্রকবিবিধাদৃষ্টযুক্তাপি হরিহরাদিভিরপি-_সর্বটজ্ঞরপি দোষৈর্ন জ্ীয়সে 
দোষবত্তয়া ন গৃহাসে অপৃষ্টযুক্তানাং সর্বেষামেব প্রবর্তনালক্ষণদোষবত্বং রাগদ্ধেষ- 

বন্বমিতি স্পন্ঠীর্থঃ দশ্ততে, ত্বং তু আপুষ্টবুক্তীপি ন দোঁষোপলক্ষিতা । 
প্রকৃতৌ পরমাত্মনি চ ব্ুষ্টশ্ত সমবায়সম্বদ্ববপযোগো নাস্তীতি ন দোষবত্বং 

তথাবিধাদৃষ্টযৌগন্তৈব . দোঁষনিয়তত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব যস্ঠাঃ 
প্রভাবমিতাদ্িভিরুক্তং যৎ ম্বরূপং তম্মাদেব ত্বং পরম! পরমাত্মসহিতা 

প্রকৃতিরদুষ্টসমষ্টিবপাসি। বিশিষ্টেহসীমত্বা-দাত্বযোর্ববাধেহুপি বিশেষণে পরমা- 
ক্সনি যোগ্যত্বান্না্য়ান্থপপত্তি* অথবা অদৃষ্টন্তাঁপি সর্ববমূর্তসংযোগিজীবরৃত্তিত্বেনা- 

সীমত্্ং প্রবাভরূপেণানাদিত্বাচ্চাছাত্বমিতি বিশিষ্টেহপি তয়োরবাধ এব । কেবলা- 

ষ্টসম্টেঞ্ভন্বং কেবলপরমাত্মনো নিক্তৈগুণাং রূপাদিশৃন্তত্বঞ্চেতি ন.ত্বং কেবলঃ 
পরমাক্মা, নাপি কেবপাদুষ্টসমষ্টিঃ । পরমাত্ম সাহিত্যঞ্চোক্তং তেনৈব বূপাদয়ে' 

ব্যাখাতাঃ । সাংখাদিমতে ত্বস্তার্থস্ত-_পরমেতানেন পুরুষারিষ্ঠিতত্বং চেতনো- 

পাধিত্ববৈশিষ্টাং চেতন্নিত্যসন্বদ্ববন্থং বা যথাসম্ভবং লভাযাতে । প্ররূৃতিশব্বেন চ 

প্রধান, মায়া, পরিণামিজভভাগঃ, শক্তিঃ, মন্ত্র ইত্যেতেহ্থাস্তথৈব গ্াস্থাঃ | 

সর্বন্ৈব দোষৈরিত্যন্ত অজ্ঞানবপ্তিরিত্যর্থ, হরিহরাদিভিঃ দোষেরজ্ঞানবাহুল্যেন 

বা হেতুনা ন জ্ঞায়সে তত্বতন্ত্রম্। অংশভৃতম্ অংশন্ববূপং, বেদান্তিমতে উপাধি- 
প্রাধান্তাদংশভৃতমিতি । শক্তিবাঁদিমতেহংশভৃতমিতি শক্তিশক্তিমতোরভেদাঁৎ। 

হরিরিজ্র ইতি বৈষ্কবাঃ। অন্ঠৎ সর্ব্ং যথাযোগ্য চিৎ কিঞ্চিদ্দিতি কৃত্থাস্তর্ভীব- 

শীয়ম্ ॥ ৬ ॥ 



২২9 শ্রীপ্রীচ্ী ৷ 

( নাগোজী ) যূলপ্রকুতিস্তমেবেত্যাহ-__হেতুরিতি ৷ ত্বৎ সমন্তজগতাৎ 

হেতুমূলকারণম্ । ভত্র হেতুঃ। যতঃ টিগুণা সত্বরজন্তমোযূতা । 
নন্বেবং রাগাদিসন্বন্গেন সর্ববকারণৎ ন ম্যাপ ত আহ-_মপীতি । ত্রিগুণাপি 

দোষৈঃ রাগাদিভির্ন জ্ঞায়সে ন বিষয়ীক্রিয়সে | যন্ধা দোঁষৈবিশিষ্ট। 
কেনাপি ন জ্ভায়সে । তদভাবাদিতর্থঃ। নম্বেং পরিচ্ছিন্ন তয়া জর্বব- 

হেতুত্ব ন স্যাদত আহ-_হরিহরাদিভিরপাপারা অজ্জাতা । পরিচ্ছেদা- 

ভাবাদিত্ার্থঃ। তত্র হেতুঃ_ সর্ব শ্রয়! সর্ববমাশ্রয়ৎ যহ্যাঃ সা । কার্য 
হি কারণমাশ্রয়তে | সর্বত্র বর্তমানা চ। যত এব জগৎ তবাংশভূতৎ 
সর্ববসমণ্টেব্র হ্ধণত্তদৎশন্বাৎ । এতদ্রয়ৎ পরিচ্ছিন্নৎ ত্বয়াহতৎ স্তাদ্িতি 
ভাবঃ | নন্বেবং বিকারাপত্তিরত আহ-_অব্যাকৃত! ষড়ি ধবিক্াররহিতত্বাৎ 
হি যতঃ সংসারস্তাদ্যা প্রথম! প্রকৃতিঃ সন্তবরজন্তমসাৎ সাম্যাবস্থালি । 

কীদৃশী? পরম! পর আত্ম! মীয়তে জীবভাঁবেন বিচ্ছিদাতে পরমাত্ৈব 
প্রকৃতি-ধর্্মীধাসাজ্জীবত্েনাধ্যবসীয়তে ॥ ৬ ॥ 

তন্তপ্র। পুনরপি সর্বকারণতামাছঃ_হেতুঃ । ত্বম আদ্যা পরমা প্রকৃতিঃ 

আদিরের আগ্ভা ন তু আদৌ ভবা, “অজামেকামি”ত্যাদিশ্রুত্যা উৎপত্তি- 

নিষেধাৎ | ত্র হেতু£__সমস্তজগতাম্ অধিলব্রহ্ধাগ্ডানাং হেতুঃ কারণং, সমস্তে- 

তাকং প্ররুত্যাবরণস্য সব্ধত্রেক্যাৎ। নন গুণপরিণামরূপৎ জগৎ কুতস্তত্র প্রকতে- 

হেতুত্বমিতি চেতৃত্রাহঃ-ত্রিগুণাপি ভ্রয়ো গুণা যস্যাঃ অপি হেতৌ, যতস্ত্ং ত্রিগুণা 

তখাঁচ শ্রুতিঃ “অজামেকা লোহিতকক্ণশুর্লাঁ প্রজাং জনয়ন্তীং স এক্ষত” 
ইত্যাভা।। * ম্মৃতিশ্চ “সন্ত্ং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা” ইতি। নন্ু “হিরণ্য- 
গর্ভ সমবর্ত তাগ্রে ভতঙ্ক জাত; পতিরেক আসীদি”তি। “তৎ স্থষ্ট্রা তদেবান্ধ 

প্রীবিশীদ”তি জ্রতিভ্যাং “গুণমযা। স্বশক্ত্যান্ত স্ট্টিস্থিত্যপায়ান বিভো। ধৎসে 

যদা স্বপুগৃভৃমন্ ব্রক্ষবিষুশিবাভিধানি”তি শিবস্ততৌ স্মৃতেঁ চ পুরুষাণামেৰ ত্রহ্ধ- 

বিষণ শিবানাং জগৎকর্তৃত্বং শ্রয়তে, কৃতঃ প্ররূতেরিতি চেতত্রাহঃ--হরিহরাদিভি- 

রপাপারা ইতি। আদিত্র্গী বহুবচনেনান্তেষাং সনকাদীনামপি গ্রহণম্। 
যদ্ব! ব্রহ্মণোহপারা চেৎ স্বতরাং তজ্জন্তানামন্টেষামপারা এতৈরনধিগতন্বরূপা, 

তেষামেব তদ্গুণদ্বারে শৈবস্থষ্টিহেতুত্বাৎ ত্বমেব জগৎব্রীত্যর্থঃ। যছ! “নিমিত্ব- 
মান্ত্রং'তত্রাসীৎ পুরুষ” ইতাদিস্থৃত্যা স এক্ষত ইত্যাদিঞ্টত। চ পুরুষো নিমিত্ব- 
(মান্গং ব্যাপারস্ত প্রকতেরেঝ, সমবায়িস্বাদিতি ব্যাখ্যাতমেব অনধিগতমাহাত্ব্যত' 
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তু ব্রঙ্মণঃ প্রাকতত্বাৎ “অজোন্ুবদ্ধঃ ম্বগুণৈরজায়৷ ইতি। অন্রাপি বিষুণঃ 
শরীরগ্রহণমিত্যাছ্যুক্তত্বাচ্চ, সগুণপক্ষে হরিহরয়োরপোবং বিরিঞ্চেম্ত প্রাগপি 
বাখাতম্ অতএব ভগবতা শস্করেণাপুযুক্তম__"অতন্তবামারাধ্যাং হরিহর বিরিঞ্যাদি- 
ভিরপী”ত্যাদি। ব্রহ্মণঃ কর্তৃত্বস্ত শ্রত্যা যছ্চ্যতে তৎ সনকাদার্ববাচীনস্থষ্টৌ। নন্ধু 
ভবত ফারণত্বং গুণসম্থদ্ধে তজ্জন্ভরাগাদিসম্বদ্ধে! ছুষ্পরিহর এবেতি চেত্ৃত্রান্ঃ__ 
অপি। অগীত্যাশ্র্যো, এবমপি দোষৈর্ন জায়সে রাগাঁদিভির্ন বিষয়ীক্রিয়সে 
মআশ্চধ্য মেতৎ, এতেন চিত্প্রাকৃতত্ব মুক্তৎ ; যদ্বা অত্র হেতৃবাদেতি সর্বকারণরূপা, 
তথাহি প্রকৃতেগু পাস্ততো রাগাঁদয়ঃ কারণগুণা এব কার্ধো বর্তন্তে নতু কাধ্যগুণাঃ 
কারণে ইতি ভাবঃ। নঙ্গ নিরাধারা স্থষ্টিঃ কথং ভবতৃ, সতি বা আধারাস্তরে সর্ব- 
কাবণতব্যাঘাতঃ স্তাদিতি চেত্ৃত্রাহছুঃ_সর্বাশ্রয়েতি | সব্ধৈরা শ্রীধতেহসৌ সর্বাশ্রয়! 
সর্বাধাবেত্যর্থঃ | তথ্কুত ইত্যাহঃ__জগদিত্যাদি | ইদমখিলং জগৎ তবেত্যুহ্ম্, 
শত তবাবববস্ববপং ন হ্ংশপারণেহংশী আধারাস্তরসাপেক্ষে। ভবতি । অখিল- 
“কোপাদ।নাৎ সমস্তত্রক্ষা গানাং ত্বদৎশভূতত্বমেবেতি স্থচিতম। “মম যোনিম্মহদ্- 
বঙ্ষ ৩মন গর্ভ দধামাহমি”তি গীতাঙ্থৃক্তেঃ | গর্ভং চিদংশম্ : নন্বেবমপি 
প্বিণামাদিবিকারাপন্তৌ জন্মনাশাবপি আসজ্জেতামিতি চেত্তত্রাহঃ-_অব্যাকৃতা 
অবিকাঁধা বচনাগোচরা বা, যো হি বিকারী ভবতি স বচনবিষয়ো ভবতি, ভবতু 
হথাত্বাভাবান্ন বিকাবপ্রীসঙ্গ। তৎ কুতঃ? পরমা পন্রমীশ্ববং মাতি জীবভাবেন 
বর্জাতি পবমা, যতঃ ঈশ্ববমপি বশীকরোধি অতস্তমেব সব্বজগৎকারণং সর্বেশ্বরী 
নর্ষিবাব। প্ররুতিরিভ্যর্থঃ। অত্র ত্রিগুণত্বেন সন্দিনীত্বমুক্তম ব্যাকতত্বেন 
ন বিস্ডপত্বমুক্তং পবমান্বেন হলাদিনীশক্তিত্বমুক্তমূ। তত্র সদ্দিনী কিকিযাঁশক্তিঃ 
স”বচ্চিচ্জক্তিঃ হলাদিনী অ।নন্দশক্তিরিতি ত্র্যবযবা প্রকৃতি । তদুক্ং বিষুপুরাণে, 
দিন” সদ্ধিশী সবিৎ ত্বযোকা শক্তযঃ স্থিতা” চেতি অলং প্রপঞ্চেন ॥ ৬ 

তুমি সমস্ত দগতের উপাদাঁন কারণ; হৃতরাং সত্বাদি ত্রিগুণন্বরূপা 
হইলেও হরি হর প্রভৃতি দেবগণও পুণ জ্ঞানের অভাবে ভোমাকে 
জানিতে পারেন না, ( কেনন| ) তুমি অসীমা , জগৎ তোমার অংশ 
স্বরূপ; তোমাকে আশ্রয় করিয়া সকলই আছে; তুমিই ( জগৎ- 
উৎপত্তির পুর্বে ) অব্যাক্তুত অনতিবাত্তু। আদ্যা পরম৷ প্রকৃতি । ৬। 

ভাষ্যব/খ্যা। যেখানে অদৃষ্টসন্বদ্ধ থাকে সেইখানেই অন্রগ ও বিদ্বেষ 
পামক দোষ বর্তমান থাকে, পরস্ত তোমার অদৃষ্ট সন্বদ্ধ থাকিলেও হরিহর প্রভৃতি 
সনবদ্রগণ ও তোমার অনুরাগ বিদ্বেষ ধরিতে পারেন নাই। কেনন। অদৃষ্ট যাহার 

২৯৩০ 
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অর্জিত, রাগ দ্বেষ তাহারই থাকে, তোমার যে অনষ্টসম্বদ্ধ তাহ] অজ্জনসম্গছ 

নহে, পরিচালন সন্বদ্ধ ; তাহাতে স্মন্থুরাগ বিদ্বেষ হয় ন', ইহা নৈয়ায়িক-সক্্ত 
অর্থ। সিদ্ধাস্তিমত এই যে, হরিহর প্রভৃতি দেবগণ হামায়তন্বপরিজ্ঞানের 
বিরোধী ভ্রমের বাহুলোই তৌমাকে জানিতে অক্ষম | ৬1 5 

যন্যাঃ সমস্তস্থরতা সমূদীরণেন 
তণ্তিং প্রয়াতি সকলেষু মখেষু দেবি 
স্বাহাসি বৈ পিতৃগণম্য চ তৃপ্তিহেতু- 
কুচ্চার্ধ্যসে ত্বমত এব জনৈত স্ববা ৯ । ৭ 

দেবীভাষ্যম। অদষ্টপ্রাধান্তেন স্তবস্তি_যন্তা তি | ব্বাভা স্বপা-শব্দলাধ।- 
যজ্জ।দিজন্াত্বাৎ তত্তদ্রপেণাদৃষ্টগ্রহণমভএব তপ্সিপর্যান্থোপাদানম ॥ ৭] 

( নাগোজী ) যস্ত। ইতি । হে দেবি! যস্তাঃ সঘুবীরণেন উচ্চারণেন 
সমন্তহ্বরত। সকলন্রসমূহঃ সর্ববধজ্েষু তৃত্তিৎ প্রয়াতি স স্বাহা ত্বমেবাসি । 
বৈ প্রসিদ্ধম। তথ! পিতগণস্তাপি তৃত্তিহেতৃস্থমেব । অতএব জনৈঃ 
পিষ্ঠকন্মণি স্বধা চ উচ্চার্ধ।সে ॥ ৭ ॥ 

তত্বপ্র । এবং সর্বকারণতামুক্কা দেবপিতভষজ্ঞসাধনত্তেশ জগদ্যাত্রানিষ্পা- 

দকতামাহ;_ যন্তাঃ | বৈ নিশ্চয়ে--অসি ত্বং ম্বাহা দেবহবিদানমন্থঃ। কীদশী ? 

সকলেষু মখেষু অগ্রিষ্টোমাদিষু যস্তাঃ ্বাহী ইত্যস্তাঃ সমুদ্রীরণেন সম্যক্ উচ্চার- 

ণেন সমস্তন্বরতা দেবরন্দং ভূপ্তিং প্রয়াতি, আ'বন্ত!প্র তাহ, স্ববূপমাত্রং বা ভন 

ইতি ভাবলক্ষণমাদায় ভাবে তাপ্রত্যয়ো বা। অত্র হ্বাহোদারণেনাহু তিদান' 

লক্ষাতে, তৎকরণকহবির্দানেনৈব তৃপ্তয,ৎপন্ডেঃ। ভথাচ স্মৃতিঃ, "স্বাহান্ত 

হোৌমকশ্মণী”তি “ম্বাহাবসানে জুহুয়াদি' তি ১৯। অনেন দেবতপ্তিদ্বারা বৃষ্ট-ৎ- 

পন্তা! বার্তাপ্রবর্তকণ্ধং জগজ্জননঞ্চ । “অনেন প্রনবিষ্যধবনেষ- গা 

গি”তি “দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবী ভাবয়ন্ত ব” ইতিচ। ত্বংস্বধাচ পিত- 

তবির্দানমন্ত্ঃ । কীদৃশী? পিতৃগণস্ত তৃপ্তিহেতৃঃ। অমেন নিউজ 

প্রবর্তকত্বক্তম। মতঃ কারণাৎ জনৈর্দেবপিতষদ্ঞকারিভিঃ ত্বং উচ্চ।ধাসে দেস; 

পিতৃযজ্েঘিতি শেষঃ। এতেন কন্্রকাগুসাধারণহমুক্ৎ তেন তরিবদাত ত্মুক্তম্ ॥*. 

হে দোব! সমস্ত দেবগণ, সর্বববিধ ঘজ্ডে বাহার উচ্চা৫ণে ভগ্তিলাভ 

'করেন__তুমিই সেই স্বাহ! মন্ত্র এবং পিতৃগণের তৃপ্থিহেতু বলিয়া লোকে 

তোমাকেই স্বধা মন্্ররূশে উচ্চারণ করিয়া থাকে 1৭ 



চতুথোহুধ্যায়ঃ | ২ । 

যা মুক্তিহেতুরবিচিন্ত্যমহাব্রতা চ 
অভ্যস্যসে সুনিয়তেক্রিয়তত্বনারৈঃ। 
মোক্ষার্থিতিরুঁনিভিরস্তসমন্তদোষৈ- 
ব্বিদ্যাসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥ ৮ 

দেবীভাষ্যম। ন কেবলমিয়মেবাদৃষ্টসমষ্টেঃ পরমাত্মসাহিত্য প্রয়োজিকা মুর্ধি- 
রপিতুমামুর্তিরপীত্যাহ_যা ঘুক্তিহেতুরিতি। অবিচিস্ত্য হাব্রতেত্যনেন তক্াঃ 
কৌমারতপশ্চর্যা গম্যতে। সুনিয়তাঃ স্বনিয়মিনঃ, ইন্দ্রিয়তত্বসারাঁঃ ইঞ্জিয়াণাং 
খাথার্থোন বলরূপাঃ; নহি দেবানন্গৃহীতমিক্িয়ং বিষয়গ্রহণায় প্রভবতি, 
দৃষ্টঞালোকার্পণেন স্থধ্যান্ুগৃহীতং চক্ষরূপং গৃহাতি ন ত্বন্তথা, অত্র বহুবচন- 
ঞয়োগাৎ তরিত্বলাভঃ। তথাচ ইন্দ্রিয়লরপান্তয় ই্ডিয়াধিদেবতা ইতি ফলিতমূ। 
কে তেত্রয়ঃ? অগিবায়আঃ- অগ্রিবগিক্রিয়ন্ত, বায়ুঃ শ্রোজেকিয়ন্য, ইন্দ্র পাণী- 

ক্রিয়স্ চেতি। বাকৃপাণ্যোরিক্রিয়ন্তৎ ন গ্তায়াদিসম্মতমিতি চেৎ সত্যং তয়ো- 

শ্মখোক্তিয়স্বাভাবেহপি ত্বগবান্তরগৌপণেক্রিয়ত্বাভীপগমেনেদমিতি ব্রমঃ । অথব! 

ইক্ছিয়তন্বানি যে ইঞ্জিয়াণি তত্বানি মন্তান্তে তেষাং সাংখ্যাচাধ্যাণাং মতে যানীম্দি- 
যাণি__তেষাং সারাঃ ইতার্থঃ। তন্বপদগ্রহণেনৈবমর্থপ্রাতিি। তে চ তে চেতি 

বিশ্ষেণসমাসস্তৈঃ। অভ্যন্তসে অভি সন্মুখম্ অস্যসে ক্ষিপ্সে মুক্কতিবৈভব- 

বলাদারুষ্য নীয়সে। মুক্তিহেতুঃ পরম বি তত্বজ্ঞানদা যা উমেত্যর্থঃ, সা ভগ- 
বতী দেবী ত্বমসি। তথাচ শ্রুতিঃ, “স তম্মিন্নেবাকাশেক্রিয়মাজগাম বহুশৌভ- 

মানামুমা হৈমবতীৎ তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি সা ব্রন্মেতি হোবাচ। 

ত্রহ্মণো বা এতাঁদ্বজয়ে মহীয়ধবমিতি ততো হৈব বিদাঞ্চকার ত্রন্ষেঠিতি |” ( তলব- 

ক1রোপনিষৎম্্র তৃতীয় খণ্ডে )। 

ইন্্রাগ্রিবায়বঃ স্বমহিমা ভিমানিনোহভূবংস্তদনুগ্রহার্থমীশ্বরো যক্ষরূপেণ প্রাছ- 

ভবন্ ইন্দ্রাদীনাং সর্বশ্থাসামর্থামবগমধ্যান্তদধে । অথ স্বাধিষ্ঠানভূত এবাকাঁশে 

তৈমবতীবূপেণ দশনং দেবানাং দদৌ | তামিক্ত্রঃ পপ্রচ্ছ কিমেতদ্ ফক্ষমিতি। 

কমবতী চ যক্ষমেতদ্ত্রন্মেতি ব্রহ্মণশ্চায়মস্বরবিজয়াদিমহিমা, তেনৈৰ মহিমবস্তো। 
যুমমিতুযুবাচঃ তে চ তেন ব্রন্মজ্ঞানবন্তো বভৃবুরিতি সোপক্রমোপসংহারশ্রত্যথঃ 

সংক্ষিপূঃ ; যদ্যপীয়ং শ্রুতিঃ, দেবানাং বিদ্যাপ্রতিপাদনপরাপি তেদাং সুনিত্বং 

মোক্ষারিত্বঞ্চ নাববোধরতি, তথাপি ব্রহ্মবিজিন্ঞ/সয়া ত্বরমাণানাং মননা্মক- 

সাঁমান্ঞ্ঞানসন্বোচিতোন মুনিত্বগ্ ত্রক্ষজ্বানরূপফলেন চু মোক্ষার্থিত্বস্ত “তত এত- 



২২৮, শ্রীশ্রাচণ্ডী। 

ছিজানী হী”তি শ্রুত্যা “বিদাঞ্চকার ব্রন্ে”তি শ্রুত্য। চ সামান্ততঃ প্রতিপাদনাদথবা' 
তৃণদহনাসামর্থ্যাদিনা লজ্জয়া মৃকীভাব এব মৌনম্। ততশ্চ বিগলিতদর্পতয়া 
দৌঁষমুক্তিঃ, তৎম্বরূপজিজ্ঞাসা চ মোক্ষার্থিত্বমিতাযনবদ্যমেতৎ । যদ্বা বেদাহমেত- 

মিত্যাদি শ্রুত্যা পরমাত্মজ্ানম্ত পরমবিগ্ঠারপত্বাবগমেন জ্ঞানম্ত বিষয়াকারত্বেন চ 
পরম! বিদ্যা! পরমাত্মম্বরূপা ভবাঁত; তত্প্রাধান্তেন স্বস্তি যা মুক্তিহেতুরিতি। 

“ঘা বিদ্যা! পরম মুক্তেরি”তি পূর্বজাপি রীতিরিয়মন্ুসর্তব্যা। অবিচিন্ত্যানি 
চিন্তয়িতৃমপ্যশক্যানি কঠোরাণাতি যাবৎ, মহাব্রতানি সাঁধনরূপাঁণি যন্যৈ সা। 
অভ্যন্তসে পৌনঃপুন্সেন অন্ুশীল্যসে ৷ সুনিয়তেন্সিয়া জিতেন্তরিয়াঃ। তত্বসারাঃ 
তত্বং ব্রদ্মেব সারো জ্রাতবাশ্রেষ্ঠং যেষাং তে, তেচ তে ইতি বিশেষণসমাসঃ। 

তৈমুর্নিভিঃ ৷ পরমা বিগ্ঞা পরা বিছা? উপনিষৎশাস্ত্রম । বাচ্যবাচকয়োরভেদৌপচা- 
রাঁৎ তৎস্বরূপত্বোক্তিরিতি বা। মতান্তরে বিদ্যায়াস্ত তস্বরূপত্বং যথাশ্রুতমেব ; 

মন্ত্রবার্দিমতে বিদ্যা মন্ত্রঃ | ৮॥ 

( নাগোজী ) প্রকৃতিরপত্বমুক্ত! ব্রন্মাপি ত্বমেবেত্যাহ_যেতি। হে 

দোব। য৷ মুক্তিহেতুঃ। অবিচিস্তামন্থৃঠেয়ত্বচিস্তায়। অপ্যবিষয়ৎ মহা- 
ব্রহুম্ 'অহিংসাসত্যান্তেয়ব্রহ্মচধ্যাপরিগ্রহরূপংৎ যোগশাস্ত্রপ্রসিন্ধং সাধনং 

বস্তা ঈদৃশী চ যা সা ভগবতী ভগবদ্বিষয়। পরমা উৎ্কৃষ্টবিদা! তথ্বিষয়া- 

বরণভর্জিকা ব্রহ্গজ্ঞানরূপা ত্রমেবামি । হি যত, অতস্ত্যতন্সমন্তরাঁগাদি- 
মোক্ষেচ্ছুভিমুনিভির্ববশীকৃতেক্দিয়ৈঃ তত্বং ব্রন্মৈব জ্ঞেয়ন্বেন সারো যেষাৎ 
তৈরভ্যস্তসে ইত এট । অভাম্থাসে ইত্যত্রাসদ্ঃ সংহিতীয়' অনিত্যন্বাৎ 1 ৮ ॥ 

তত্রপ্র। নকেবলং কর্মকাণ্ড 1ধননারা প্ররৃত্ভিতেতুঃ কিন্তু জ্ঞানকাগুসাধন- 
তয়া মুক্তিহেতুরপি ত্বমেবেতাহ্ুং-ঘা মুক্তি । তে দেবি! ত্বঃ সা প্রসিদ্ধ 
প্রভাবা বিদ্যাসি। ত্বং কীদ্রশী বিদ্যা বা কীদ্ুশী? ভগবতী নিরতিশযস্বধ্য- 
শীলিনী। যদ্বা ভগবৎপ্র/প্তিলাধনভূতা, কীদৃশী? পরমা পরং ব্রহ্ম মীয়তে সর্বত্র 

দশ্ঠতেহনয়] পরমা, সর্বমিদং ব্রদ্মৈব ইত্যন্থভববূপাঁ। তছৃক্তৎ গীতান্ু+_“বহুনাৎ 

জন্মনামন্তে জাঁনবান্ মাং প্রপদ্যতে |. বাসুদেব সব্ধমিতি স মহাত্মা! সুছুর্লভ” 

ইতি নারদীগে চ, “সর্ব্বকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিষীয়তে” ইতি । “বিদ্যা- 

স্বনি ভিদাবাধ” ইত্যেকাদশে চ। যদ্বা উপনিষন্রপ] ত্বং “ত্বৌপনিষদং পুরুষং 

পৃচ্ছামীতি” শ্রুতেঃ | যদ্বা বিদ্যা পঞ্চপর্বরূপা পৃর্ববোস্ত1, কীদৃশী? মুক্তিহেতুঃ 

মুক্জের্নির্বাণস্য কারণং, “বদ্ধোহম্াবিদায়ানাদেবিদ্যয়! চ তথেতর” ইত্যুক্তেঃ “সা 

বিদ্যা পরম! সুক্তেহেতুভৃতা সনাতনী”তু;ক্তেঃ, “যয়া মর্তে্যো হরিৎ বিশেদি”- 



চতখেছধ্যায়ত ২২৯ 

তুাক্তেশ্চ। পুনঃ কীদৃশী ? অবিচিস্তেতি অবিচিন্ত্যম অনধ্যবসেয়ং ছুরনুষ্টেয়ং 
মহা ব্রতং রৃহদ্ব্রহ্মচ্ধা(দ্যনিকেতবাসাদিরূপং যন্তাঃ আ্তাং তদাচরণবার্তী মরি- 
ষ্যামীতাধ্যবসায়োহুপি ভয়দন্বাদশক্য ইতি ভাবঃ। নন্বেবং নির্ব্রিষয়তাস্ত, 
নেতা, মুনিভির্মননশীলৈরভ্যস্যসে নিদিধাস্যসে ইতি ব। কিম্ ধহিকা মৃক্মিক- 
ভোগবিশেধায়? নহি নহীত্যাহঃ_ মোক্ষার্থীভিঃ মুক্ত্যাকাজ্ষিভিঃ মুমুক্ষৃভিরি- 
ত্যর্চ। যছা! মোক্ষ এব অর্থো ধনং তদ্িদ্যতে যেষাং তৈঃ, মুক্তো দীয়ভাগৃভি- 
রিতি সিদ্ধপ্রায়জ্ঞানৈঃ। ঘোগ্যতামাহুঃ অন্তসমস্তদোধৈঃ নির্গতরাগাদিভিঃ, 
অতএব সুনিয়তানি ইন্দিয়াণি যেধাং, তত্বং ব্র্মেব সারং ভাষা যেষাং, তে চ 
তে চেতি তৈঃ। যদ্বা ত্বং ব্রদ্মৈব সারঃ স্থিরম্ অবিচলং যেষাঁং, সংসিদ্ধাপরোক্ষ- 
জ্ঞানা ইতি যাঁবৎ। “সারো বলে স্থিরাংশে চ স্তায্যে ক্রীবং বরে ত্রিঘিশতি 
মেদিনী ॥ ৮॥ 

ইন্দিয়াণ্টিতৃত্রয় (ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি) মৌনাবলম্বী হইয়। স্সংযত 
দোষমুক্ত ও মোক্ষপ্রার্থা হইলে ঘিনি মুক্তিদায়িনী অচিজ্ঞনীয় মহাব্রত- 
শালিনী ( উম। ) রূপে তাহাদের সমীপবর্তিনী হইয়াছেন; হে দ্রেবি! 

তুমিই সেই 'ভগবতী পরম। বিদ্য। অর্থাৎ তন্তজ্ঞানদায়িনী । ৮। 

ভাষ্যবাখ্টী । এক পময়ে ইম্মদি দেবগণ আত্মগর্পের স্কীত হইয়াঁছিলেন, 
জগতে স্ঠাহাদেরই প্রৃত্ব, এই ভাব তীভীদের মনোমপো উদিত হইল । তখন 

স্বয়ং ঈশ্বর এক অদ্ভুত বক্ষমুর্তিতে অনতিদরে উপস্থিত হইলেন। তীহাকে 
দেখিয়! সকলেই কৌতুকাক্লাস্ত হইলেন । তিনি কে জানিবার জন্য অগ্নি তাহার 
নিকট প্রেরিত হইলে তিনি অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ও তুমি কি 

করিতে সক্ষম ? অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি, আমি ত্রিকবন দগ্ধ করিতে সক্ষম । 

যক্ষ বলিলেন, বেশ এই তৃণটা দ্ধ কর দেখি । অগ্নি সম্পূর্ণ ঘত্র করিয়া ও তাহাতে 

সমর্থ হইলেন নাঁ। অগ্নি লজ্জিত হইয়! প্রতিনিরৃত্ত হইলে, বাঁ প্রেরিত হইলেন, 
স্টাহারও সেই দশা হইল । তখন স্বয়ং ইন্র উপস্থিত হইলেন, যক্ষও অস্তপ্থিত 

হইলেন। নেই স্থানেই যক্ষের পরিবর্তে হৈমবতী উমামূর্তির আবির্ভাব হইলে, 
তিনি ইন্রকে ঈশ্বর-তব্ৃজ্ঞান বা ব্রঙ্গজ্ঞান উপদৈশ দিলেন, অগ্নি বায়ুও তাহা জ্ঞাত 

হইলেন ।, ইহ! কেনোপনিষদে আছে । এই উপাখ্যান বর্তমান মন্ত্রে গৃহীত। 
ইন্দজাদি দেবগণ ইন্জ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য তীহার৷ 'ইন্ত্রিয়তত্বের সার নামে 

কথিত, লজ্জা বা ভয়ে তৃষ্ীভভূত বলিয়া মুনি বা মৌনাবলম্বী। ইশ্বর দর্শনে শাহী 
দের গর্বাদ্ি দোষ অপগত এইজন্য “অস্ত দমস্ত দোষ” তাহাদের অভ্যাসে ঝা 



৩০ জী চণ্ডী । 

সমীপে শিবসন্তোষার্থ কঠোর ব্রতধারিণী হিমালয়নন্দিনী উমারূপে আবির্ভূত 

হইয়া যিনি মুক্তিজনক ঈশ্বরতব্বজ্ঞান উপদেশ প্রদান করেন, তৃমিই তিনি। এই 
মনের অপর অর্থ এই যে, তুমি মুক্তিদাঘ্সিনী ব্রহ্মবিদ্যা বা মহামন্ত্র, নিয়মী 
জিতেক্্রিয় মুনিগণ ইহার অভ্যাস করেন, এই বিদা বা মন্ব সিদ্ধির জন্ক অভাব- 
নীয় কঠোর ব্রতীচরণ করিতে হয় । ৮ ১৭। 

শব্দাত্বিকা স্থবিমলগধজুষাং নিধান- 
মুদ্দীথ(ত)রম্যপদপাঠবতাঞ্চ সাম্নাম্। 
দেবী ত্রয়ী ভগবতী ভধভাবনায় 
বার্তা চ সর্ববজগতাং পরমার্তিহান্ত্রী ॥ ৯ 

দেবীভাষাম। অগ্নষ্টশ্ত বেদাধীনকম্মহেতৃকত্বাৎ বার্তাদিদ্বার] গালনহেতু- 

স্বাচ্চ হেতুহেতুমতোরভেদাৎ বেদঘটকবণস্বরূপত্ত্বেন বাত্তারূপত্তবেন__ অদৃষ্ট 

স্মষ্টিং স্তবন্তি। শব্দান্সিক" বর্ণাত্মিকা, স্ববিমলর্গ ষজষাং সুবিমলানাম্ অনৃতাদ্দি 

দোষ-শৃন্তানাম্ পক্সহিত্তঘজষাৎ নিপানম আশ্রয়ঃ, সমৃদায়স্ত একদেশাশ্রিতত্বাৎ । 

উদসীথঃ সামভাগবিশেষঃ, তন্ প্রাধান্থেন গ্রহণমুলগীতেতি বা পাঠ, উপশীতমু- 
চ্র্গানম্ 1 পদপাঠঃ পদচ্ছেদপূর্বকঃ পাঁঠবিশেষঃ | সামাঞ্ধ নিধানমৈতান্থষ- 

জ্যতে। নকেবলং তদ্ঘটকবর্ণকূপা! কিন্ত তৎসমুদ্দায়াজ্মকত্রঘাপি ত্বমূ। ক” 

মেতৎ্_-ভবভাবনায় স্ংসারোৎ্পাঁদনরক্ষার্থম। এতেন তভ্রযা অনুষ্টহেতুন্বম্। 

অনৃষ্টসমানকন্রতয়া তৎসারূপাঁরোপশ্চেতি ধ্বনিতম্। ন কেবলং কারশারোপঃ 
কাধ্যারোপোহপীতাহ- বর্তী বৃত্তিরূপ চ সর্বজগতাম। তথাচ ক্ষরধারদ্দিজনিতা 

পরমামান্তিং নিবারয়সি . সর্ব) পরমার্তহন্ত্রীতি বাঁ । অদষ্টং হি স্বজনোক- 

পায়ৈঃ পরমান্তিং নিভত্তি । ৭ 

( নাগেজী) শব্দেতি স্থবিমলানামপৌরুষেয়ত্বেন দোষ রহিতান।ম্ 

স্খচাং যন্তুষাং সাম্মাং চ নিধানমাশ্রায়;ঃ শব্দব্রন্মারূপা, ভবহ্য সংসারস্ত 

ভাবনায় প্রবাত্তবিচ্ছেদায় যা দেবী দ্যোতনশীল।, ত্রয়ী বেধত্রয়ী স! 

ভগবতী, ভবন্তি তে ভবাঃ প্রাণিনস্তেষাৎ ভবায় জীবনায়, বার্ড! কৃষি- 
বাণিজাপশুপালত্বম ॥ ৯! 

তত্বপ্র। জ্ঞানম্বরূপতামুক্কা জ্ঞানসাধনশান্ধস্বরূপতামানুঃ_-শবা শব্দাস্মিকা 

শবস্বরূপা, শব্োহত্র স্ৃপ্ডিতত্তস্বরূপঃ | অতএব স্ুবিমলানা নিশ্মলজ্ঞানহেতুনান্্ 

1ং ব্বযাঞ্চ নিধানম্ 'আধারভূতম্, খগাঙ্দীনাং শবময়ন্থাৎ। সায়া লামবেদা- 



চতুর্থোহুধ্যায়ঃ | ২৩১ 

নাঞ্চ নিধানম্, আবিষ্টলিঙ্গত্বাৎ ক্রীবত্বম। কীদৃশাম্? উদপীতরম্যপদ- 

পাঠৰতাম্ উপগীতমুচ্চৈর্গানম্ উদ্দাত্তন্বরঃ, স্বরিতান্ুদা ত্তয়োরুপলক্ষণমেতৎ ; তেন 
রম্যো মনোহরঃ পদানাং যঃ পাঠস্তদ্বতাং ; প্রশংসার়াং মতুঃ। খক্না মঘজজুষাঁং 

লক্ষণান্যাহ জৈমিনিঃ, “তেষামৃক্ মত্রার্থধশেশ পাদব্যবস্থিতিরিতি। গীতিষু 
সামাখ্যেতি গীয়মানেষু মন্বেধু সামসংজ্রেত্যর্থঃ | শেষে যনুঃশব্দ ইতি শেষে 

খকসামভিন্নে গানপদাদিব্যবচ্ছেদরক্কিতে মন্ত্জাতে ইত্যার্থঃ ৷ প্রসঙ্গাদুক্তমেতৎ । 

দং ব্রমী চ খগ্যজুঃসাঁমানি ৯। কীদৃশী » দেবা দ্যোতন্শীলী সকলাথপ্রকাঁশন- 
পরা, পুনঃ কীরশী £ ভগব্তী অর্থতঃ ক্বরপতশ্চাবিচ্ছেদ্া, তদুক্তমূ একাদশে 

অনন্তপারাং রৃহতীমিশতি । ভোগসাপনতামাহঃ* ভবভাবনায় জগৎপ্(লনায় ত্বং 

ব:ভ' কষা দিচতুষ্টম়রূপা, “ক্বব'ণিজাগোরক্ষাঃ কুশীদং চেতি বৃত্তয়” ইতি। যা 

ভাবনায় জগত্দ্ভব্য়, ততুক্তৎ গাতান্স, “যজ্ঞান্কবতি পজ্জন্তঃ পজ্জন্যাদ নসম্তব্ঃ | 

অন্নান্ভনত্তি ভূতানি” ইতি? অতএব সর্বজগতাং পরমার্তিহস্ী দীিদ্র্যাদিছুঃখ- 

৮1 নী, ন। বাত ননাছ্যৎ্পন্রেঃ ৷ যদ্বা শব্ধঃ গ্রাণবঃ, বিশেষণছার], বিশেষামধ- 

“ভ্তবাং, সব্বেষাঁং দেবানাং, প্রণ্বজন্ত্বাৎ | যছা! একো ঘে'ষাপরসতজ্কক, ত দা 

“কা, মলাধারাঁৎ মপিপূরপর্ধ-শ্ুং পশ্থীস্থী গ্রান্তা । ততো অণিপুরাৎৎ কগপর্যান্তে 

সুলমলগধজষাং সামাঞ্চ লিমা'নৎ সর্বিধেদকারণঞ পবন্থক্মরূপ ম্ধামাখা।, অতএব 

“নবনিশক্দোপাদানম্। ততঃ কণাছপবি বন্তুপধাস্তে ত্রয়ী বেদত্রয়রূপা বৈথরী, 

পতন নাদপশ্যান্থা মপামা বৈধগাখা! | স্কুলন্ুক্ম প্রণ্ববেদক্রযরূপা চ ত্বমেবেত্ার্থঃ | 
তখাচ শ্রুতিঃ *চস্বারি বাকৃপ'বমিতাশি পদানি তানি বিদুব্রাহ্ষণ ঘে মনী ধিণঃ, 

৬২7য়াহ ত্রীণি নিহিভানি নেক্ষয়স্তি তূরীয়ং বাচে মন্থুষা বদস্তীতি। অনমর্থঃ__ 

72 শব্ধ ব্রহ্গণঃ পরিমিতানি গণিতানি পদাতে জ্ঞায়তে তত্বমেভিরিভি পদাঁনি 
বূপাণি চত্বারি ভবন্তি, তানি চত্বাধ্যপ্ি ব্রাহ্মণ' অস্তদ ্টঘঃ বিদুর্নান্তে। যতো 

হায়াং দহমণ্যে ত্রীণি নাহতানি নেক্ষয়ান্ত ম ম্বরূপং প্রকাশয়স্তি, কেবল 

তুরীয়ং বা চতুর্থভাগৎ বৈখরীরূপং মন্ৃষা। বদস্তীতি। অভিযুক্তঃ-যা স 

মত্রাবরুণসদ নাছ্চ্চরন্তী [ভ্রষষ্টিৎ, বর্ণ নস্তঃপ্রকট করণৈঃ প্র।ণসঙ্গাৎ প্রস্থতে । তাং 

পস্যন্থীং প্রথমমুদি তাং মপামা” বুদ্ধিসংস্থাং বাচং বন্তে করণবিশদাৎ বৈথরীঞ্চ 

প্রপর্ষে ইতি । স্মৃতিঃ_“মুলাধারাঁৎ প্রথমমুরদিতো যস্ভ ভাবঃ পরাখ্যঃ, পশ্চাৎ 

পগ্যনথ হৃদয়গো বুদ্যুজ্মপ্যমাধ্যঃ | বত্তে ইৈখধ্া করুদিষোর্স্য জন্তোঃ সুযুস্্া, 

বদ্ধন্তম্মীভ্ভবতি পবন-প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘ” ইতি । পরাখ্যেো নাদ ইতার্থ:। একা- 

দশে চ 'যথোঁণনাভিহ দিয়াদুর্ণামুদ্ধমতে মুখাৎ । আকাশাদ্ ঘোষবান প্রাণে! মনসা 
স্পর্শরূপিণা। ছন্দোময়োহমৃতময়ঃ সহঅপদবীং প্রতৃঃ। ওক্কারাঘ্যঞ্জিতম্পর্শ- 



২৩২ শ্রীশ্রীচগ্তা | 

ত্বরোম্মান্তস্থভূষিতান্। বিচিত্রভাষাবিততাং ছন্দৌন্ছিশ্চতুরুত্ররৈঃ। অনস্তপায়াং 
রৃহুতীং স্জত্যাক্ষিপতে স্বয়মি”তি । উদগীথরম্যপদপাঠ ইতি তবর্গছিতীয়বৎ পাঠে 

উদগীথঃ প্রণব, তেন রম্যঃ পদপাঠোহস্তি যেষাম্ ইত্যর্থঃ। বেদানাং প্রণবাদিত্ে- 
নৈব পাঠাৎ তথাচ বেদব্যাখ্যানমন্ত্রকৌমুদ্যাং স্মৃতিঃ__“শ্ববতানোস্কৃতো মন্ধস্তপ্মা- 
দাদ তু তং পঠেদি”তি। “উদগীথঃ প্রণবো মন্ত্র” ইতি কোষঃ॥ ৯। 

হে দেবি! তুমিই শব্ন্বরূপা, ( এই জন্য ) খক যক্ধঃ ও উদশীথ- 

গীত-মনোহর-পদপাঠ-শোভিভ সামবেদের তুমিই মূল এবং সংসার 
রক্ষার্থে খগ, যজুঃ, সাম__এই বেদত্রয়ক্ূপে এবং বৃত্তিরূপে অর্ববজগত্তের 
পরম ছুঃখ বিনাশ করিতেছ। ৯। 

মেধাসি দেবি বিদিতাখিলশাস্ত্রনার। 
দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গ। | 
শ্রী; কৈটভারিহৃদয়েককৃতাধবান! 

ত্বমেব শশিমৌলিকৃতপ্রাতিষ্ঠা ॥ ১০ 
দেবীভাষ্যম। মেধা-দেবত;সি, মূর্তিমভিপ্রেত্যেবম্যতে ৷ লোকৈঃ বিদিতঃ 

অখিলশান্তশ্ত সারো যতঃ যৎ্প্রসাদাঁৎ। মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিবাঁ__আদৃষ্টজন্যত্বা- 
তৎম্বরূপতা। বিদিতঃ স্বরৃত্ত্যা বিষয়ীকৃতঃ অখিলশাস্ত্াণাং সাঁরো যয়া। তুর্গী- 

সীতি চতুর্ভুজা, দশভূজাদির্বা। অসঙ্গী_নির্লেপা। “অসঙ্গো নহি সঙ্জত 

ইত্যাদি শ্রুতেঃ। শ্রীর্লক্মীঃ। এতছিরৃতয়ে কৈটভারীতি । গৌরী ত্িপুরুন্দরী | 

শশিমৌলিকুতপ্রতিষ্ঠা পরমশিবপধ্যঙ্কনিষ্নী ৷ মৃর্ত্যস্তরোপলক্ষণমেতৎ্। মন্ত্র 
বাদিমতে মেধা সরম্বতীবীজম্। ছূর্গ' জগগ্ধাত্রীবীজং মায়াবীজং বা, অসঙ্গ' 

সঙ্গরাহিত্যকরী, অসঙ্গ। বীজান্তররহিতাপীতি বা। শ্রীঃ শ্রীবীজং, কৈটভারিঃ 
প্রণবঃ, হৃদয়ং নমঃ, তাভ্যাং কতোহধিবাঁসো যত্র। গৌরী দৌঃ, শশিমৌলিকৃত- 
প্রতিষ্ঠেতি হকারস্থং সেবীজম্। ত্বমেবাসি। সাংখাযোগবেদাস্তসিদ্বাস্তমত- 
চতুষ্টয়ে এতদস্তং জগদংশভূতমিত্যন্ত দিউ মাত্রপ্রদর্শনায়েতি বোধ্যম্। ১৯ 

( নাগোজী ) তদধিষ্ঠাত্র্যপি ত্বমেবেত্যাহ-_মেধাসীতি | মেধ! সরম্থতী। 
সৈব ছুঃখপ্রাপ্যন্থেন ছুর্গাসীত্যুচ্তে। দুর্গসংসারসাগরস্য নৌঁঃ জ্ঞানদ্বার । 
এবং পূর্ববার্দেন ল্রান্মীত্বং চোঁক্তম্ । প্রসিদ্ধনৌতো ব্যতিরেকমাহ__ 
অসন্েতি। সা হি কর্ণধারাদিসঙ্গবভী। শস্তৌ কৃতা প্রতিষ্ঠা আস্পদৎ 
যয়া। অর্ধাশরীরত্বাৎ । উত্তরার্ধেন রৌদ্রীত্বৎ বৈষবীত্বং চোতন্ম্ ॥ ১০ ॥ 



চতুথোছধ্যায়ঃ। ২৩৩ 

তত্বপ্র । দেবরূপতামুক্তা। বেদধারণশক্তিতামাহুঃ মেধা । অসি তত্ব মেধা 

ধারণাবতী বুদ্ধিঃ কীদৃশী? বিদিতেতি, বিদিতমখিলশাস্ত্রসারং সর্ববশাস্ন্তাষ্যং 

ঘয়৷ হেতুভৃতয়া সা । যদ্ধা বিদিতমখিলশাস্্সারং সকলগ্রম্থফলরূপং ব্রহ্ম য়া এব- 

স্তূতা মেধা হুক্গ্রাহিণী বুদ্ধিঃ। অতএব ছুর্গভবসাগরনৌঃ ছুর্গো হুষ্পারো যো ভবঃ 

সংসারঃ স এব সাগরঃ তত্র নৌঃ পারসাধনং “বিদ্যায় চ তথেতর? ইত্যুক্তেঃ। নন 

নৌঃ কর্ণধারসাপেক্ষা ভবতি তশ্তা বা কথং স্বতঃ পারকর্তত্বমিতি চেতৃত্রাঃ-_ 

অবিদামানঃ সঙ্গোহস্চনংসর্পো যন্তাঃ অদ্ধিতীয়েত্যর্থঃ । যদ্বা নম্বেবং চেৎ নিদর্শন- 

সাম্যাৎ তশ্কা1? অপি সংসারনন্থদ্ধঃ প্রতীয়তে, নহি নহীত্যাছুঃ-_অসঙ্গা' নিলেপা 

চিদানন্দময়ীত্বাৎ। তথাঁচ শ্রতিঃ, “অন্তঃপদব্যা মনু সঞ্চরন্তীমানন্দরূপা মবলাং 

প্রপদে” ইতি । অতএব ছুর্ণ। ছুক্দ্রেয়া অগম্যন্বরূপেতি যাবৎ) তত্র বর্তমাঁন- 

স্বেহপি তৎসন্বন্ধাভাবাৎ অগম্যরূপত্বম, উভয়পক্ষে২পি হেতুরয়ম। বিঞ্ুণাদি- 

বল্লভাপি ত্বমেবেত্যাুঃ_ত্বং প্রীঃ লক্ষ্মী: ; কীদুশী? কৈটভারিহদয়ৈকরৃতাপিবাসা 

টকটভারেবিষেগহর্দয়ে কঃ একঃ অদ্বিতীয়; অচঞ্চলো বা! অধিবাসো বসর্তি্ঘয়া, 

হৃদয়মেব কৃত এক: মুখ্যোহধিবানো যয়া ইতি বা। ন কেব্লং শ্রীঃ কিন্ত তং 

গৌরী উমা চ, তথাঁচ নারদীয়ম,_“উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিরক্মীতি চাঁপরে | 

ভাঁরতীতাপরে ৯ব তাং গিরিজেত্যন্থিকেতি চে”তি । “গ্ররুতেঃ প্রথমো ভাগ উমা 

দেবী যশম্িনী”তি হরিবংশে চ। কীদ্শী? শশিমৌলিকৃতপ্রতিষ্ঠা শশিমৌলো 

মহেশে রুতা প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেণ স্থিতিরর্ধাঙ্গরপেণ যয়া সা, যদ্বা শশিমৌলেঃ 

রুতা প্রতিষ্ঠা প্রকর্ষেন স্থিতির্যয়া প্রলয়াভাবাৎ, তছুক্তং ভগবচ্ছক্করপাদৈ:__ 

“বিরিঞ্িঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিবাপ্পোতি বিরতিং, বিনীশৎ কীনাশে। ভজতি ধনদো 

যত নিধনম । বিতন্র্া মাহেক্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং, মহাসংসারেহুশ্মিন 

বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ” ইতি । যদ্ব! প্রতিষ্ঠা উৎকর্ষ: ॥ ১০। 

হে দেবি! তুমি অখিলশা্্রজ্ঞানদায়িনী মেধা দেবত! | তুমি ছুশ্তর 

ভবসাগরপারে তরনিস্বরূপা । তুমি অসঙগ__সর্ববস্জবর্জিতা ব্রন্মময়ী, 

তুমি নারায়ণহৃদয়বাসিনী কমলা, তু'মই শশিশেখরবিহারিণী গৌরী, ১৭ 

ঈষংমহাসমমলং পরিপূর্ণচর্র- 
বিশ্বান্ুকারি কনকোত্তমকান্তি কাণ্ম্। 
অত্যভূতং প্রহৃতমাপ্তরুষ৷ তথাপি 

বন্তং বিলোক্য সহসা মহিষাস্থরেণ ॥ ১১ 



২৩৪ শ্রীস্রীচণ্তী। 

দেবীভাষাম্। অনস্তরং তদানীন্তনমুর্তিরেব “উত্তরশ্যাৎ তথেশ্বরী ত্যনেন 

স্তুয়তে। যদ্যপি আপ্তরুষা মহিষাসুরেণ বিলোঁক্য মর্খস্থানাদিকম্ অভিলক্ষ্য 

সহসা প্রহ্ৃতং তথাপি তব বন্তৃম ঈষৎ সহাসং “ন্মরং জাতমিতি শেষঃ। নন্বিদং 

হাস্যং কোপব্যগুকমিতাশক্ষ্যোচ্যতে-অমলং পরিপূৃণণচর্রবশ্বান্ুকাঁর কনকোন্তম- 

কান্তি কাস্তমিতি বন্রুল্স বিশেষণচতুষ্টম্। ভেন শ্রকুর্টিঃ, ভীমতা, রক্তিমা, 
বক্রতা চেতি কোপলক্ষণচতুষ্টয়মপাক্রিয়তে । তদেতদতাদ্ভতম্। অখিলবিবুধ- 

বিজয়িন! রোষোদীর্ণাবক্রমেণ মহাবীরমহিষাআ্বরেণ মন্স্থানেহপি কতং প্রহারং 

স্বোৎসঙ্গবর্তিস্তনদ্থয়ন্তা চাপল্চালিতকরচরণাঁদি তাড়ন'মব জননী, স্বয়মনভবস্ত্যাপি 

নকপাসি প্রভাত প্রীতিমতীব প্রসন্ননুখীরদ্ধসসীতাহে! মভিষসুরবদ্ধবৈরাণা- 

মস্মাকং মহদাশ্তধ্যং প্রতিভাতীতি তাৎপধাম। মহিষাস্রেন তাদৃশং বত 
বিলোক্যাপি তথা তেন প্রকারে প্রন্ৃতম্ /ভ অতভ্দ্ভভমতি স্বার!সকমর্থমন্তে 

মন্তান্তে। ঈষৎসহাসমিতি ঈষছুক্চং জুপ্ধমিভাত্ো ফস্পর্শবতো ছু্ধস্তো কস্পশে গুণে 

ঈনদর্থস্তা্য়াদিবাত্রাপি সহাসবন্ত্রনি্হান্তে তদন্বয়াৎ সমাঁদঃ। নচ হাস্তং ন 
গুণঃ__কিন্তু মুখবিকাশরূপং কম্মেতে বাচাম ঈষদ্গুণেনেতি সুত্রস্থগুণপদেন 

অব7াপারক্তিপন্থ্সামান্তশ্থৈৰ গ্রতণাদন্ঠথেষচ্চঞ্চলেয়ং সাধবীলতেতি প্রযেগো ন 

স্যাৎ। সেষদ্ধাসমিতি প্রয়োক্তবো ঈষৎসভাসমিতি প্রয়োগ আর্ধ ইতি কেচৎ । 

এতদীষদ্ধান্যঞ্চ “অনাধস্তীননী দেব,ভানেন যুদ্ধাবসরে সচিনম । ১২ 

( নাগোজী ) ঈবদিতি ! ঈষৎ হাসসহিত. । ছান্দসঃ পাদবাতায়ত 

পূরধবার্দ/্ত গুণবিশিগৎ তব বন্তুৎ বিলোকণাপি তগুরুষা প্রাপ্তরোষেণ 
মহিষান্থরেণ সহসা দর্শনিসমকালমেব শথাতনিস,ৎ ঘখ প্রহ্ৃত 
শ্র্যমিতর্থ) । জগন্মোহকমিতি দক্টপি ন তস্ত মোহ ইতি অভি- 

প্রভাবোহয়ম। তাঁদৃশহ্যাপি বধেন দেব্যা এবোৎকর্ষঃ সিধাতি 1.5 

৪দ্রতা1- /0 

তন্বপ্র। জেতব্যোৎকষছারা জেতুরুৎকধপ্রতিপ।দনায় আহিষপ্য রনক।কশ্য- 

মাহঃঈবৎ্। তবেত্যুহম তব এবস্ভভং বনু বিলোঁকা তথাসি হ'হষাস্বরেণ 

সভা হঠাৎ যখ্ড প্রহৃতম্ এতৎ অত্যদ্ভুতমিতান্বরঃ | কীদুন্ ? ঈমষৎসহাসম্ মল্লপ- 

হাসেন সহ বর্তমান্ম। এতেন দেব্যাঃ সম্থদ্ধে অনতিপ্রয়াসপ্রতা হ্চিতী | যদ্বপি 

ঈষতসহালমিতি সমাসেন ঈষদিতি সহাসশব্প্রতিপাদাগ্ত মুখ্যৈব বিশ্ষেণ* 

তথাপার্থাসঙ্গত্যা সবিশেষণে বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সি বিশেষা : 
বাধে ইতি বচনাৎ হাসশ্যৈব ঈমদিতি বিশ্যেণং প্রতীমঃ। একতারং নভে: দৃী 
স্মর্ভবো। নারদে। মুনিরি”তিবৎ । যদ ঈষদিতি পৃথক্, ঈষদপি যৎ শ্রভৃত- 



চতৃথোহিধ্যায়ঃ | ২৩: 

ন্মিতার্থ । জড়ীভাবাভবনমেবাশ্চধ্যম | পুনঃ কীদৃক্? পরিপৃর্ণচজ্দ্রবিশ্বান্থকারি 

ষোডশকলচন্রসদূশং তথা সতি দ্ট্ণিন্িকে সকলক্ত্বাপত্তে৷ তদ্বারণায় বিশ্ষেণ- 

মাহুঃ_অমলং মালিন্তরহিতম্ | এতেন পূর্ণচন্ত্রাদপুাত্তমমিতার্থঃ। হদ্ব' অন্ত 
“ম্চাদর্থে ; যতোহুমনম্ অতঃ পরিপূর্ণচন্দ্রবিশ্বমপান্থু পশ্চাৎ কর্তুং শীল যন্থ, 

উৎকষ্টাদপরুষ্টং পশ্চার্ভবতোব পুনঃ কীদূক 2 কনকোত্তমকাস্তি কনকো ত্মস্থয 

অতুত্কষ্টনুবর্ণস্য কাস্তিরিব কান্ছিরস্তা তৎ অতএব কান্তম্ অতিকমনীয়ম্। 
কীদুশেন 2 আপ্তরূষা প্রাপ্তক্রোদেন, যদ্বা আপ্তা অতান্তা তরক্ষং ইব কুট 

(ক্াঁপো ষন্থ, এতেন বীররসৈকনিগকং শ্রচিতম্ । যদ্বা মহিষাস্থরেণ ঘৎ অত্যন্ভতং 

প্রত তথাপি তদীষদ্ধিলেকা মন্ত্বা তব বন্ং সহালং জাতন সর্দবং পূর্ববব্থ ॥ ১১ ॥ 

( যি চ) মহিষাস্তর ক্োববশে দেখিয়! ( মন্মস্থুল লক্ষ্য করিয়া ) 

প্রহার করিরাছে, তথাশি অনরক্িতভবে তোমার পূর্ণচন্দ্রমগ্চল-মানোহর 

উত্তম কনককাম্জিসম্পন্ন প্রসন্ন কমনীয় নদনমণ্লে চীষ হাস্তের ( উদ্নয় 

হইয়াছে ) ইহা! বড়ই অদ্ভুত । -₹' 

ভাষাবাখা। ' মহিষাক্্র প্রভার করিলে ও মাতমন্তশীয়ী শিশুর করচরণ 

সঞ্চালনে জননীর ন্যাম তিনি তাঁচাতে ঈমৎ হাস ০ হন নাই, 

কোপের লক্ষন যে মসৌমাভাব্, বক্রতী জাকুটী বা র্কিমা_-ভাহ" মুখে প্রকাশ 
পায় নাই । মতিনাস্্রবুদ্ধে “আনায়ন্ত'নন! দেবী? এই শ্লোকেই ইদ্দিত পাওয়া 
খামু ' ১ 

দৃষ্ট। তু দোব কুপিতং ভ্রুভী)কুটাকরাল- 
ুদ্যচ্ছুশাঙ্কসদ্ুশচ্ছবি যন্ন সদ্য; | 
প্রাণান্ মুমোচ মহিষস্তদতীব চিত্রং 
কৈজাঁব্যতে হি কুপিতান্তকদর্শনেন ॥১২ 

দেবীভাষাম্। যথেয়ং লীল' 1বাচন্ত' তথাপরাপীত্যুচ্তে_দৃষ্টা তু । তুকা 

রেণ ঈষদ্ধাস্তক।লো ব্যবচ্ছিন্ত । তথাচ “নিপাত্য প্রমথানীকমি'ত্যাদিন। দেবী- 

ভক্তপীতনানন্তরং সিংহহননোদ্ামেন মগ্িযান্থরং প্রতি দেব্যাঃ কোপো বর্ণিতঃ, 

তমেব কাগমভিসদ্ধায়াহ__কুপিতম্মিত কোপরক্তমিত্যর্থঃ । ভ্রকুটীকরালমিতি 

দ্বে বিশ্ষেণে উপময়। স্পষ্টয়তি উদ্যদিতি,_উদীয়মানঃ খলু কলানিধিরাঁলোহিত- 

বিশ্বো দীর্ঘব্যক্ত কলঙ্ক, তথা ধত্তে যথাকুঞ্চিতজযুগমিতি প্রতীযঘতে-__তৎসদৃ্কাস্তি 

বন্রমিতি পূর্ববশ্মীদন্ষজ্যতে । সদ্য ইতি শ্রাণান্মুমনেচেত্যনেনান্বিতম্। তন্মরণা- 



২৩৬ শ্রীশ্ত্রীচত্তী। 

ভাবপক্ষে তু সদ্য ইতি কুপিতমিত্যনেনাক্িতম্। সদ/ঃ অভিনবং কুপিতং বন্রুং 
ৃষ্টা যন প্রাণান্মমৌচ কিন্তদ্যাপি জীবতি তং অতীব বিচিত্রম্। কুপিতং ভবছু- 
দনমবলোক্যাপি মহ্ষাস্রঃ সদ্যো৷ বা সর্বথা বেতান্তদেতৎ যন্ন জীবিতমপজনে; 

তত্রাডূতচরিতায়৷ ভবত্যা এব লীগাবৈচিত্রী মূলমিতি ভাবঃ ॥ ১২। 
( নাগোজী ) ছুট ক্বিতি। ছৃন্টাপীতার্থ। ভ্রযোঃ কুটী বক্রতা 

তয়া করলৎ ভীষণম্ ৷ উদ্যচ্ছশাঞ্চেত্যনেনাতিরজ্$তা অনেন মহিযাস্র- 

স্যাঁপি ধীরত্বম । দেবুৎকর্ষ প্রাগ বদের । ১২ ॥ 

তত্বপ্র। এবং কেবলবীররসাঁভিনিবেশবতো মহিষস্য।তিনির্ভয়ত্বমাহুঃ__দৃষ্টা, 
পূর্ববশ্লোকাদ্বন্মিত্যন্্ষপ্রনীয়ম্”। হে দেবি! তব কুপিতৎ জাতক্রোধং বক্র 

দৃষ্ট। মহিষে| যৎ প্রাণান্ সদ্য! ন মুমোচ তৎ অতীব চিত্রম্ অত্যাশ্চ্ধ্যম্তার্থ; | 

কিমিত্যাকাকঙ্কায়ামর্থাস্তরস্তাসমাহুঃ-_ি ঘতঃ কুপিতান্তকদর্শনেন ক্রুদ্ধযমদর্শনেন 

কৈর্ভাবাতে। ন কৈরপীতার্থঃ। যদ্বা নেতি পৃথক, যতঃ কুপিতান্তকদশনে 

সতি কৈরপি ন জীবাতে। কীদ্রক 2 ভুকুটী ললাটত্রিবলী, তয়া করালং ভীষণং 

“করালো দস্তরে তুঙ্গে ভীবখে” ইতি কোবঃ। ভূকুটাতি পূর্ববৎ খষকারঃ, রুচি- 

ছুকারযুক্তোহপি পাঠঃ | পুনঃ কীদুক্? উদ্াক্ছশাঞ্গসদূশচ্ছবি উদ্যন উদ্গচ্ছন 
যঃ শশান্বশ্চন্্রন্তৎসদ্রশী ছবিদুতির্ধস্তা, ক্োেনারক্কীভৃতত্বাৎ; শশান্কপদেন 

পৃরণচন্দ্বো ব/ঞ্িতঃ ॥ ১২ ॥ 

হে দেবি। । পরে ) ক্রোধে হ্রুকুটীভীষণ ও উনয়কালীন ( পুর্ণ) 

শশধরের শোভা সম্পন্ন তোমার বদনমণ্ডল দর্শন করিয়া মাহষাঁডর থে 

তৎক্ষণাৎ প্রণতাঁগ করে নাই ইহা অতীব আশ্চর্য্য; কেননা কুপিত 

কৃতাস্ত দর্শনে কাহাদের জীবন থকে ? ১৯ | 
ভাষ্যব্যাখ্যা । যখন নহিষান্গর দেবীভক্তগণের সংহার করিতে লাগিল ও 

সিংহহননে উদ্যোগী হইল-_-তখন তিনি কুর্পতা হইগ়াছিলেন। ইহাঁও “কোপ- 
ঝক্রে ততোহম্িকা”__এই শ্নেকে মহিযাস্ুর যুদ্ধপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে । মহিষা- 

সুর দেবীর চরণতলে অমরভাঁবে চিরনিপতিত--এই অভিপ্রায় হইলে, এই 

শ্লোকের অর্থ বলিতে হয়, মহিষাসুর সহসা কুপিত আনন দর্শনেও যে প্রাণতাগ 

করে নাই ইহা অতীব অদ্ভত। মহিযাস্ুর নিহত হইয়াছিল, এই অভিপ্রায় 
অনুবাদে ব্যক্ত হইয়াছে । ১২--১৪। _ 

দেবি প্রসীদ পরম! ভবতী ভবায়া 
সদ্যো বিনাশয়সি কোপবতী কুলানি। 



চতুর্থোহধ্যায়; ৷ ২৩৭ 

বিজ্ঞাতমেতদধুনৈব যদস্তমেত- 
মীতং বলং স্থবিপুলং মহিযাম্গরস্ত ॥ ১৩ 

দেবীভামযম। হে দেবি! প্রসীদ যত; পরমা প্রসাদন্ুমুণী ভবতী ভবায় 
মঙ্গলায় ভবতি ইতি শেষঃ। কোপবতী ত্বমিতি শেবঃ। কোপফলমিদাঁনীমেব 
“ষ্মিত্যুচ্যতে_ বিজ্ঞাতমিতি ॥ ১৩ 

( নাগোজী ) দেবীতি। দেবি! প্রসীদেতুক্তা বিচার্ধ্য বাথমেতদ্বচঃ 
প্রসননস্বাদেব তবেত্যাহ, ভব্তী পরমা পর! সানুগ্রহা! মা বুদ্িরধসথান্তাদৃশী | 
কথমেতৎ জঞ্ত নৎ তত্রাহ_যতো নো! ভবায় কোপবতী স্ব নে রিপুশাৎ 
কলানি সদ্যো বিনাশয়সি | তত্র সম্প্রতিপত্তিমাহ, _ব্জ্ঞাত মিতা | 

এব কোপোহপ্যপররক্ষণফলকে! ন তৃ স্বাভাবিক ইতি সত্তবগুণপ্রধানত্রৎ 
দর্শিতম ॥ ১৩ ॥ 

তত্বপ্র। রোষাম্মহিষাস্বরনাশাৎ সন্তোষাৎ স্বকীয়বিপত্তারণাচ্চ রোষপ্রপা- 
দয়োস্ত।ৎকালিকং ফলমীক্ষমাণাঃ পুনরপি প্রসাদং প্রীর্থয়ন্তেদেবি। হে দেবি 

দেযোতনশীলে ! ত্বৎ ভবায় উদ্ভতবায় ভদর্থং প্রসীদ প্রসন্না ভব, যদ্বা ভবতীতি 
ভবঃ প্রপঞ্চঃ তদর্থং নিরন্তরানষ্পতু হস্যষ্টিধারার্থম্। নন প্রসন্বায়াঃ কিং প্রসাদ- 

প্রার্থনয়া, ন। কদাচিদপরাধসন্থে রৌষলেশেন সদ্যঃ সর্ববক্ষয়প্রসঙ্গাদিত্যাহুঃ_- 
স্বং কোপবতী সতী কুলানি রিপুগোত্রাণি ব্রোধোৎপাদককুজনকুলানি ইতি বা, 

সদ্যে। বিনাশয়সি, এতৎ অঞ্ুনৈব বিজ্ঞাতম্ অপরোক্ষীকৃতমস্ম/ভিরিত্যর্থ: । যদ- 

যন্ম(ৎ মহিষাসুরশ্য এতৎ সবৰিপুলম্ অতিমহৎ্ বলং সৈন্তম্ অস্তৎ নীতং বিনাশং 
প্রাপিতম অভ্রাঁি সদা ইতি অধুনেতি বা অঙ্গষঞ্জনীয়ম। যদ্বা এতৎ মহিষঃ অন্য 

মহিষসুরস্ত সুবিপুলং বলঞ্চ অস্তং নীতৎ, ক্রীবারীবয়োঃ ব্লীবং স চৈকবদ্ধেতি 

একশেষাৎ ক্লীবৈকত্বে। ত্বৎ কীদশী পরমা সর্বোৎকৃষ্ট", যব! পর1 উৎকুষ্টী 
মচঞ্চলেতি যাঁবৎ, সা চাসৌ মা লক্ষ্মীশ্চেতি অবিচলসম্প দন”) ইত্যর্থঃ | যদ সর্ব্ব- 

রপ্যতিছৃষ্করং মহিষাস্বরঘাতিনং ত্বপ্না ঈমৎকরমিতি স্থচয়িতুং হেতুগর্ভবিশেষণমাহঃ 
_ যন্তঃ ত্বং পরমা পরান ত্রহ্মাদীনপি মাতি সশ্মিতান করোতি ইতি তথা৷ ভবতী 
পূজ্যা। “ভবদবুন্মৎপ্রশস্তয়োরি*তি কোষঃ | যদ্বা ভবতী দীপ্যশানা ভা দীপ্তা- 

বিত্যম্মৎ । ভশব্েন নক্ষত্রমালোচ্যাতে তদ্বুক্তা বা, সংসর্গে মতুঃ | “নক্ষত্রমালা 

্াঁৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈরি”তামরঃ। যদ্থা সমীপলক্ষণায়া৷ ভশব্দেন চক্র উচ্যুতে 
তদযুক্তা, নিত্যযোগে মতুঃ | যন্বা পরমা আভা যস্য পরমাভশ্চন্্রঃ “তদ্যুক্তা ॥১৩। 



২৩৮ শ্রী ্রচণ্ধী। 

হে দেব! প্রসন্ন হউন; আপনি প্রসন্ন! হইলেই মজল হইয়। 

থাকে; আপনি কুপিত! হইলেই তৎক্ষণাৎ সমন্ত কুল ধবৎস করিয়া 

থাকেন ; এই যে মহিষাস্থরের বিপুল বাহিশী একেবারে বিধবস্ত করিলেন । 

এই তত্ব ইহ!র দ্বারা এখনই প্রমাণিত হইল । ১৩। 

তে সম্মত জনপদেষুধনানি তেষাং 

তেষাং যশাংনি ন চ সীদতি ধর্মাবর্গঃ। 
ধন্তাস্ত এব নিভতাত্মজভত্যদার৷ 

ঘেষাং সদাত্যুদয়দা ভবতী প্রসন্ন ॥ :৪ 
দেবীভাষাম। নিভৃতাঃ শান্তা ॥ ১৭ । 

( নাগোজী ) তে ইতি। সম্মতাঁঁ মহাজন|জীকুতাঃ। ধশ্মরবর্গ: 
হ্ধঘটিতে বর্গ; ধর্ার্বকামমোক্ষরূপঃ | ধন্তাঃ পুণ।বন্ত্েন প্রসিদ্ধাঃ | 
নিভৃভাঃ নিতরাৎ পোৌঁষিতাঃ | অভ্ভাদয়ৰা সর্ববমনোরথদ! ॥ ১৪ ॥ 

তত্বপ্র। প্রসাদফলমাহুঃ-__তে সম্মতাঃ। জনপদেষু সকল্দেশেব তে 

সম্তাঃ সম্যজ্ম(নিতাঃ পুজিতা ইতি যাবৎ, ভবন্তীভাহম্ সত্তাঘাঁঃ সর্বত্র স্বদ্ধাৎ 

তেষাঁমেব ধনানি রত্বাদীনি ভবন্তি। তেষাঁং যশাংফি চ ভবস্তি তেষাং ধন্মবগঃ 

ধন্দরসমূহঃ ধর্বপ্রধানো বগঃ ধন্মার্থকামমোক্ষাখ্য ইত্যর্থঃ। নসীদতি নাবসান্সো 
ভবতি ন নগ্ঠতীতার্গ। এতেনৈভিকামুন্মিকভোগাপবগসাধনং ত্বতপ্রপাদ ইত 
ক্তম্। ত এব ধন্তাঃ শ্লাঘযাঃ। এবকারঃ লর্বত্রানুষঞ্জনীয়ঃ। ত এব নিভৃতান্মজ- 

ভতাদারাঃ নিভৃত বিনীতীঃ আসম্মজাঃ পুত্রাঃ ভভ্যাঃ ভরণায়াঃ সেবকাদয়ঃ দারাঃ 
স্ষিরশ্চ য্ষোং, ভবৎকপাপাঙ্গাবলোকনপবিত্রাণাং সন্বন্ধেনাপ্যেবং গুণবন্তে। 

ভবস্তীতি ভাবঃ | তে কে ইত্যাহুঃ,-যেধাৎ সঙ্গে ভবভা ত্বং প্রসন্না সান্তগ্রহা | 
কীদুশী? সদা মভ্যদয়দা, অভ্যাদয়ম্ ইষ্টলাভঃ, সর্দবদ বাঞ্চিতপ্রদাত্রী | যদ 
অভ অভিতঃ সর্ববতঃ উদয়; সমুদ্ধিঃ অভ্যুদয় ॥ ১৪ ॥ 

আপনি প্রসন্ন হইয়! যাহাদিগের সর্ববদ! উন্নতি-বিধান করেন, জণ- 
পদ মধ্যে ভাহার! সম্মানিত হয়, তাহাদিগের ধন নশঃ এবং ধর্ম্মকম্্সবৃহ 
বিনন্ট হয় না, ভাহাদিগের পুত্র, ভূতা 19 পত্তী শি্ট স্শ্থ এবং তাহা রাই 
ধন্যা। ১৪ । 



চতুর্থোছুধ্যায়;। ২৩ 

ধন্ম্যাণি দেবি সকলানি নদৈব কর্ম 
ণ্যত্যার্বতঃ প্রতিদিনং স্থকৃতী করোতি। 
স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রনাদা- 

লোকত্রয়েইপি ফলদ ননু দেবি তেন ॥ ১৫ 

দেবীভাযাম্। ৪৫০৪ পরমাত্মসহিভাদৃষ্টসনষ্টৌ বা ফলদাতৃত্বং নাস্তি 

কণঘুক্তম হাদয়দেতি ? ভজাত-ধন্ম্যাণাতি । সদৈব ভত্যাদৃতঃ পরমশ্রদ্ধালুঃ 
প্রতিদিনং ধনম্মাণি ধন্মবল্লানি কম্মাণি করোতি, তেন স্বুকৃতী অদষ্টসমষ্টিরূপায়া 
ভবত্য।? স্বর তফলজননো মুখ তা পক্ষণো যঃ প্রসাদ; রজস্তমো ভ্যাং মলা ডভামসম্পর্কত 

€খ1/ »্মাঁৎ স্বগং প্রয়াতি._-ভবতভাপ্রসাদাৎ ইত্তাজ্জ ভনৎপ্রসাদাদিতানীর্যপ্রয়োগত | 

যত? শ্বরুতপরিপকছার] ম্ব্গফলহেতুস্তং তেন হেতুনা, ফলদ]? ভবসি অভ্যুদ- 
দতাচাসে! এতেনা দৃষ্টসমষ্টো ফলদাতৃত্বমুপপাদ্দিতম্, অথচ স্কৃতী পরমাত্ম- 

রূপায়া ভবত্যাঃ প্রসাদাঁৎ আন্তেবং ভবস্তি তীচ্ছালক্ষণাদন্থগ্রহাৎ -স্বর্টং প্রয়াতি 
তন ঘলদা ভবদসি। এতেন বিশেষণীভূতে পরমাস্মনি বলদাতৃত্মুক্তং, বিশেষণ- 

বিশেষ্যয়োস্তথাত্বাদিশিঞ্টে তন্বমবাহতম্। স্বর্ণ; পৃথিবী পাভালঞ্চেতি লোঁক- 

ভ্রয়েহপ্যেবম্। একক্বরাছুত্র ই্র-ন্বর্গান্তরগমনং অ্রত্যাদাবুক্তৎ, স্বর্গিণাঞ্চ ভারত- 
ভুনি কম্মানু্ানং ব্রহ্মণৌ যজ্ঞাছাপাখ্যানেন বায়বীয়াদিনা বা ক্মুক্তং পাতাল- 

বাসিনাম্ অন্ুরণাং স্বর্গাদিলীভন্থট্রবোক্ঃ। নঙ্ছ দেবা; পরমাত্মসহিতাদৃষ্ট- 
দমষ্টিরপত্তে কমপি শশ্রীৎ মানমন্তি ন বেতি চেদস্তি শ্রয়ত'ম্ শ্রুতি; কাঠক- 

পঞ্চমবল্লাৎধ_হংসঃ শুচিমদম্ুরন্তরিক্ষদ্ধোহা বেদিষদতিথিছ রোণসৎ | নুসছর- 

নদতসছো।মসদক্জা গাজা খতঙজা! অদ্রিজী খতং রুহ্ছিতি। "নয়াঠিকমতেহস্থয 

মন্ত্রস্তার্থ -অদ্রিজী পারব হী, বৃহৎ ব্রহ্মসহিতম্, খভং বন্মকলম্ অনুষ্টসমষ্টিঃ 

ভবতি, কথং নাম নিত্যন্ত ত্রহ্মণঃ পীর্ববভীত্বং ভত্রাহ ধতজা ৩পসো জীতা 

পর্বভরাজস্তা *পোহতিশয়েন তজ্জন্তশরীরমবচ্ছেদকতয়া গৃহীতবতী, অনৃষ্ট- 

রূপত্থাচ্চ তপস্ জন্মেপপদ্যতে । সোহয়মাবিভাবঃ নত তন্ধতো। জন্ম। সৈব 

গাজা সরশ্বভী গবি বাঁচি জায়তে আবিভব্তি। দৈব আজ্জা স্পীরোদসম্ভৃতা। 

লক্মীঃ । সৈব ব্ো।মসৎ-তশ্মিন্নেবাকাঁশে ম্থিরমাজগামেতি শ্রুতে | ইন্ছরো- 
পদেশর৭মাকাশে প্রাদুরভূদিতি বোমনৎ। সা খতরূপা খতজা চ ভবন্তাপি খতসদ্ 

খতং তপঃফলমধিতিষ্ঠতি যথাধিকারং বিভজ্যার্সয়তি । জা হি নানরূপেণ ভক্তা- 

নন্ুণৃত্বাতি ষখা সৈব বরসৎ বরেষু ব্রন্ষবিষ্ণুশিবাদিষু সীদতি আসীনা ভবতি, 



সপ শ্রীক্রীচতী | 

এতেন জিিপুর হুন্দরী বরে শিবে সীদতীতি কালিকাদয়স্চ লব্ধাঃ। বরে শ্রেষ্টাসনে 
সীদতীতি মূর্তযত্তরং যথাযথমুপগৃহীতং, নৃসদিতি বগলাচ্ছিন্নমন্তয়োর্লাভিঃ | বিশিষ্ট 
রূপমুক্ত। বিশেষণবিশেষাত্বরূপমাহ অফ্রং হংস: পরমাত্মা, কেনচিদ্দেহেনাবচ্ছিনঃ 

শুচিষদ ব্রন্া, শুচৌ শুক্রে হংসে সীদতীতি, হংনসশব্দসাহচর্ধ্যাৎ হংসলাভঃ। কেন- 

চিচ্চ বন্ুঃ বাসয়তি জগদ্দিতি বিঝুঃ মহাভার তাস্থশাসনপববীয়ৈকোন পঞ্চাঁশাদধিক- 
শততম|প্যায়স্থবিষুসমনতরনামস্র পাঠাৎ। অন্তরিক্ষসদিতি স্ৃধ্য উচ্যতে। হোতা 

ইতার্গঃ। বেদিষৎ অগ্নিঃ | অন্ুষ্টসমষ্টিরিতি বিশেষ্যম্বূপমাহ অভিথি- 

রে | আতিথিঃ সোমঃ সন্ দুরোণে দ্রোখে কলসে সীদতী্তি যন্তস্তাদৃষ্টরূপত্বং 

হেতুহেকন্ঠমতোরভেদ্দোপচারাদিতি ৷ প্রপঞ্চন্ত ব্রহ্গস্ত্রভাষো দ্রষ্টবাঃ । অত্রচ 

ত্ান্তভিন্নয়োব্র্দিকম্মফলয়োরেকত্রাভেদনির্দেশেন মুর্তিবিশেষে।পাদানেন চাদৃষ্ট- 

সমষ্টৌ পরমাম্মপাহিত্াযমুপপাঁদিতং তবতীতি বোধাম্! মহামায়া ব্রহ্ষণো নাতি- 
রিচতে, ব্রহ্ম প্রতিপাদিকেরৎ চ শ্রুতিরিতি বেদান্তিনঃ ৷ মহামায়ায়াশ্চৈতন্ঠ।ংশেন 

হংসদিজডশরীরসন্বদ্ধবেপিকা শ্রুতিরিয়মিতি সিদ্ধান্তিনঃ | প্রকৃতিকম্মীদিবোধি- 

সাণ্খ্যাদয়,। মতান্তরে তু স্ুরুতী টনিক অতএব সদৈব শ্রদ্ধা- 
বান বর্তমানে জন্মনি ধন্মাণি কম্ম(নি প্রতিদিন” করে।তি পরত্র চ স্বর্গ, প্রয়াতীতি 

লোকত্ররে জন্ন্রয্েহাপি  পুণ্যতৎ্ফলককম্মীনুষ্ঠীনন্ব্গীখানি ফলানি দদাসীতি 

তাৎ্পপ্াম ॥ ১৫ ॥ 

( নাগোজী) ধন্ম্যাণীত। হে দেবি । ভন্তীপ্রসাদাৎ যঃ স্থকৃতী 

প্রাগ জন্মার্জিতপুণাবান্ সততমেন স্ুকুতলব্া স্বৎপ্রসাদ!দেন অত্যাদুতঃ 
নিত্যনৈমিভ্তিকাঁধাঁবতি শ্রন্ধাধান্ গ্ররতিদিনৎ সদৈব হষ্টিঘটিকাবচ্ছেদেন সক- 

লানি ধণ্যণি কর্মাণি করোতি। প্ুনস্তুণ্ত এব ঈৎ শীত্যুন্দেশেন কৃত- 

কর্্বভে লন্ষন্রৎ্প্রমাদাদেব স্বগৎ প্রয়'তি। ততঃ ক্রুম্ণ বা মোক্ষঞ । 

ন্নু নিশ্চয়ে। তেন ত্ৎ লোককত্রয়েহনি ফলদা ইতি শেষ? ॥ ১৫ ॥ 

তন্বপ্র। পূর্বেবোক্তমেব প্রতিপাদয়স্তো ভূক্তিমুক্তিপ্রদত্থেন স্তবস্ত আহ্ঃ_ 

ধশ্মী। হে দেবি। তবান্ুগ্রহাৎ সুরূতী পুণাবান্ জনঃ সদৈবাত্যাদ্বতঃ সন্ 

অতিশ্রদ্ধীন্িতঃ সন সকলানি সাঙ্গানি ধন্মাণ ধশ্ম(দনপেতানি কন্মীণি প্রতিদিনং 

করোতি। যভঃ সকনানি সাঙ্গাঁনি অতএব টা হেতৃম্ছাবঃ ৷ সাঙ্গাদ্দি 

টৈদিককম্মণ; ফলাবশ্থাস্তাব ইত্যুক্তেঃ। ততঃ তেভ্যঃ কন্মভাঃ স্বর্গং সত্যলোক- 

পরধ্যন্্ং প্রয়াতি চশব্দানুক্তিমপি প্রয়াতি। সা কশ্শিণাং ব্রহ্মলোকাতুপরি 

গমনং নাস্তি তথাপি হিরণাগর্ভদৃষ্ট্যা ভজতাং হিরণ্যগর্ভাণাৎ তেন সহ পরক্রহ্মণি 



চতুর্থোহধ্যায়ঃ। ২৪১ 

প্রবেশাৎ সংশচ্ছতে। তথাচ স্বৃতিঃ_“ব্রন্ধণা সহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতি- 
সঞ্চরে। পরশ্গান্তে কতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদমিশতি । প্রতিসঞ্চরঃ প্রলয়ঃ | 

নন্গ তথাপি মনুষ্য ণ(মেব মুক্তাধিকারশ্রবণাৎ কথং দেবত্বে মুক্তি: ? নৈবং বাচ্যং 
ততোহপি বাদরায়ণঃ সম্ভবতীতি পারমার্ষস্থত্রে দেবানামপি মুক্িপ্রতিপাদনাৎ। 

স্মৃতো চ, 'ব্রাহ্মণা কৃতসৎকাঁরো! বহুকাঁলং ন্বপাস্মজ। ততো বিষুপুরং গন্ধ! পুনঃ 

সাধুজ্যমাপু,ঘাৎ ॥” ইতুাক্ত্বাৎথ। নন্গু সান্ুনয়সন্বোধনে । তেন হেতৃনা হে 

দেবি। লোৌকত্রয়েহপি ফলদ ত্বং ফলদাত্রী, ক্ুতকরুতকারুতক।রুতকভেদাল্লোক- 
্রয়ং, তব কতকো মর্ত্যাদিম্ব্গপধ্যন্তঃ প্রতিদিনকরণাঁৎ, কুতকাকুিতকো। মহল্লেরখকঃ 

প্রতিদ্িনমকরণাৎ প্রলয়ে শূন্তত্বাচ্চ, অকৃতকো। জণলোকাঁদিঃ। যদ্বা মুক্তিদান- 
সমর্থনার সন্োপনং তে দেবি! দেবস্ত বিষ্ঞোঃ শক্তির্ধতঃ । তছৃক্তং ভগবতা শঙ্ক- 

রেন, “পর ব্রহ্মমহিষী”্তি | যদ্ধা ভবতীপ্রসাঁদাৎ সুরুতী পুণ্যবান ভবতি ইতি 
প্রাচীনলোকে ফশদাত্রী ত্বং সম্প্রতি চ প্রতিদিনৎ পন্াঁণি কন্ম(ণি করোতীতি বর্ত- 
মানলো।কে ফলদাত্রী ত্বণ্, তভঃ স্বর্গং প্রয়াতি চেতি পরলোঁকে ফলদাত্রী ত্বমূ ইতি 
লোকজযে ফলদানম্। বদ্ধ লে।কেো। দেহঃ যথা, “নাভাজা নম লোকমাজ্- 

লোকগত! ইবে”তাত মং লোক দেহমিতি শ্রীধরম্বামিবাধানাঁৎ, তেনোত্ত- 
ক্রুমেণ ভতভবিনাদ্ত্মানদেহ বপত্রয়েহপি মুক্তৌ দেহাভাব এব ত্রহ্মণি লয়াৎ। 
ভবতীপ্রসাদাদিত্যার্ষঃ পুৎপন্থাভাব্ঃ | যদ! নঙ্গ “কন্্ণী জায়তে জন্তঃ কর্মমণৈব 

প্রলায়তে” উত্যাদিদশনাৎ ঈশ্বরাপিষতাৎ্ প্রাচীনকম্মরণ এব ফলং ভব্তি কুতো 
জডয়|ঃ প্রকতেঃ ফলদাতৃত্বমিতি বদত আঁক্ষিপন্তব্বত্ত এব সর্দরং ভবভীতি স্তবস্ত 

আচ । তি উততাস্ক ব্যবহিভন্তাপানয়ঃ। তে ইতি পুথক্। হ দোব! তে তব 

প্রাসাদাৎ ঈ লক্ষমীভ বি, হতঃ প্রতিদিনত পন্াখি কম্মণি কবোতি, ভতঃ অ্বক্কৃতী 
নন স্ব? শ্রদাতি, চবার সং” কম্মতারভমাঁলাৎ 5 অতঃ উতি গমাম্। অতঃ 

কারণ।ৎ শোকঞযে বলত ন 8 অপিভু হাম 

ুগা্চক!নাৎ ভোগশ্চ মাস করস্থ এব উত্যাগমাৎ। অন্ত) আরাধনাথ 
সর্দবশ্য সর্ব ভবভীতাদপ্রথমমাহাআ্সাবাখানোক্তশ্রতেঃ | খু সংহভাপিন্তাথত, 

“ভম্মীন্মাধামেভাৎ শনি বিদ্যাদ ঘ এতাং মাঁয়াং শক্তিৎ বেদ স পাপানং তরতি 

সমৃতুং জয়ততিত সোহমু তব গচ্ছ€ত মহতীহ শ্রিয়মন্খুত” ইতি । যা ত্রিবর্গসম্পৎ- 

প্রোপ্তানন্তরং মুক্তিপ্রাপ্িমাহ ততো ভবতীতি ততঃ স্বর্গভোগানস্তরং ভবতী ত্বমেব 

ভবতীত্যর্থঃ, ত্বৎসাধুজ্যৎ প্রাপ্লেতীতি যাবৎ । ততুক্তৎ ভগবতা শঙ্করেণ,-- 

*তদৈব ত্বং তট্মৈ দি“সি নিজসাযুজ্যপদবীৎ মুকুন্দত্রঙ্গেক্রচ্ফুট মুকুটনীরাজিতপদা- 
[মতি । মন্ত্র ভবতৃ প্রর্লুতিসেবিনাং প্রক্কতিসাযুজ্যং, গুণময়প্রক তিলয়ে কুতো 

ও১।৩২ 

লাদী ইত ॥ শিসশদাঁজোজ- রা 



হু শ্রীশ্রীচণ্তী। 

মুক্তি প্রসঙ্গঃ, গুপত্রয়[তিক্রমানন্তরং নৈগুণ্যাদেব ততপ্রপ্টেঃ। তদছুক্তং ভগব- 

ঠিতব, “ত্রীন্ গুণান সমতীটতোতান্সস্ভাবায়োপপদাতে” ইতি। অন্যত্র চ “গুণা- 

পাযাদাস্মদশনমি"তি ' গজ্ঞানেন জিত্ব। প্রকৃতি বলীয়সীং ততঃ পরং তৎ পরি- 

মার্গিতবামি”তি । আত্রোচাতে_-প্রকৃতিঃ খলু নিগুণী সগুণী চেতি দ্বিধা, তত্র 

চিৎপ্ররৃতিঃ হলাদিনী প্রকৃতি নিগুণা ইতি চিত্প্রকৃতিঃ পগেতি সন্ধবাখানে 

গৌতমীয়ে “কেবলং চিৎকল।|শ্ক্তিরি”তি চ, শ্রুতো চ “আনন্দরূপামবণাং প্রপদে” 

তি । আগে ঘ,“নিভানন্দমঘীং সদাশিবপুরীৎ শক্তিৎ জুম শাশ্বতীমি তি । 

“মান বম্মববাভাভ্াাঃ সমা। বিক্োরভেদতঃ | ব্রহ্ষাগাস্থসমা ভ্েয়াঃ প্রতিজ্ঞ সমা- 

মা ॥” ইতি কক্মপুরাণীয়প্ররৃতিনিজপণশ্লে।কবাখানে জীবগোঙ্গামিনা চ সম 

চিৎপ্রক্কৃতিঃ আসমা সন্দিনীতি বাখাতিম।। অতএব “হ্াদিন্যা সংবিদাশ্রিষ্টঃ 

সচ্চিদাঁনন্দ ঈশ্বব” ইতি অ্রীপরম্বামিধৃতপদ্যে আশ্রিষ্ট একীভত ইতি দশনাঁৎ। 

তম্মানত্র লয়ে মুল্ছি স্বতরাৎ সিদ্ধা চিদানন্দ-ময়ত্বপ্রাপ্তেঃ । নাহ অগুণম্ত নিগু- 

ণেন সহ যৌগোহস্তি । সপ্তণী সদ্ধিনী প্রকৃতিঃ গুণত্রয়সাম্যকপত্থ।ৎ। সা তত 

ঈশ্বরেচ্ছয়! স্থষ্টার্থং ব্রদ্দণো নিঃসরতি অবসরে একীভব্তি চ. তছুক্তম্ একাদশে 5, 

“তন্মদা ফলযৌগেন দিপা সমভবদ্ বৃহৎ । তয়ৌরেকতরে" হর্থঃ প্ররুতিঃ সোভয়া- 
ত্বিকেপতি । অর্থঃ পুরুষঃ১ উভয়াত্মিকী। কার্ধাকারণরূপী । আঁনন্দঘনসন্দৌহঃ 
পপ; সকতাপধৃগিতাগমশ্চ । তত্র সকামানা, লয়ো ভাবাঃ সগ্তণত্বাৎথ । অলং 

প্রপঞ্জচেন ॥ ১৫ ॥ 

হে দেবি। আপনারই প্রসাদে সতত আদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি প্রতিদিন 
পর্খ্ব-কর্ সম্পাদন করেন, তাহাতে স্বরুত সঞ্চয় করিয়। আর্গ গমন করেন, 

এই কারণে আপনিই স্বর্গ মণ্ত্য পাঁতাল-__ত্রিলোকবাঁসরই ফলদানী | 

মলাম্তর যখা, আপনার পগ্রসাদে যাঁহ'র পুর্ববজন্মসঞ্চিত পুণ। আছে, 

তিনিই ( বর্তমান জন্মে) সতত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া ধণ্ম-নশ্ধের অনুষ্ঠান 
করেন ও ৷ মরণান্তে ) স্বর্গ গমন করেন, ছে দেবি । এই গারুণে আপনি 

তিন জম্মেই ফলদাত্রী। ১৫। 

ভামাবাখ্যা । কঠোপনিষৎ এবং যজুব্বেদসংহিতোজ হিংসঃ হত্যাদি মন্তে 

নৈয়াধিক-সম্মত সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করা আছে। এ মঙ্সে সিদ্ধান্তিমত এবং বেদ্রান্ত 
নতও প্রকারাস্তর বাখ্যায় সমর্থিত হইতে পারে। সেব্যাখ্যার ইন্দত মুলভাষ্যে 

আছে । ১৫--৩৭। 

চতুর্থ অধ্যায় সমাঞ্ধ ॥ ৪ | 
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দুর্গে স্বৃতা হরমি ভীতিমশেধজন্তো? 
্বস্থৈং স্বৃত! মতিমতীব শুভাং দদাসি। 
দারিদ্যদূংখভয়হারিণি ক তদন্ত 
নর্ধবোপকারকরণায় সদাদ্র চিন্তা ॥ ১৬ 

দেবীভাষাম্। নচৈতাবতা ঘষ্নবৎ ফলপ্রসবহেতৃত্বং শঙ্ষনীয়মপিতু করুণা- 
ময়ী খন্দিয়মিতি মূর্তিপ্রাপান্ঠেন জ্মনতা” দেবানা* বচনেন বানক্তি, দুর্গ ইতি। হে 
দ্র্গে। অশেষজন্তোঃ স্বস্স্যান্বস্থস্য বা সর্বন্তৈব গ্রাণিনঃ। দুর্গে বিপদি ইতি 
বা! দারিদ্রাঞ্চ হঃখঞ্চ ভরঞ্*_তানি হর্ভুং শীলমন্তা এতেন ভোগন্বর্গাপবর্গ- 
দাধিনীতায়াতম্। দারিদাবিরোপী এভিকো ভোগ আগোগ্যাদয়স্ত ভোগমধা 
এবাত্র প্রক্ষেপাঃ | দুঃখনিরোধী বর্ণ, আন্রেব পাপক্ষয়ঃ প্রবেশ্ঠ: | ভয়বিরোধী 
মোক্ষত ভাভয়মিতি শ্রুতেঃ | সব্বেবু খলু প্রাশিবু কেচিদৈহিকমুখং কেচিৎ স্বর্গ 

কেচিচ্চ মোক্ষৎ প্রার্থয়জে, তেষামন্বিকারে!ৎকর্যাদিসম্পাদনেন মনোরথপথাতিগ- 
স্ুখজনন[ছাপকারস্্য়ৈণ কুপয়া ক্রিন্নতে ইত্যেতভগ্যতে সর্দ্বোপকারকরণায় সদার্দ্র- 
চিন্ততি। শমন্তাহি কাপি দেবতা গ্ুখং কাচন ত্বর্গ কাচন মোসক্ষং ত্বস্ত সব্বমেৰ 
দদাঁদীতি ভাব 7 ১৬ ॥ 

( নাগোজী ) ছুর্ণে ইতি। ছূর্গে ছৃগমে সঙ্কটে ইতি যাবৎ । তম্নাম 
ইতি চ। দরিদ্রশব্দাদ্ভাবে ঘড্। ভয়ৎ প্রতিকূল প্রতিসঙ্জানজম্। আর 
চিত্ত স্সিপ্চিতী ॥ ১৬ ॥ 

তত্প্র । ম্মরণেনাপি তাপহন্তহ্বমাছঃ_-ছুর্গে। হে দারদ্রাদুখভয়হারিণি! 

ত্বদন্া কা সর্সেবেপকারকরণায় সর্ধ্বেবামপকারার্চ সদা আদ্রচিত্তা সকরুণচিত্তা ? 
অপি তুত্বমেন। দারিদ্র গনরাহিত/ং, ছুঃখম আধ্যাত্মিকাদি, যদ্বা দুঃখং 

পাতগ্রলোন্তং কলেশনান্র যথা, অবিলাস্মিতারাগদ্ধেষভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশা ইতি, 

ভয়ং সংসারভয়ং তদপঙ্রণশীলে ! দুঃখ ত্রণাদিপীনা, ভয় প্রতিকুলাহসদ্ধানজ- 

মনোগতমিতি নিদ্যাঁবশোদঃ | তদ্দশয়ন্তি, ত্বঃ ছুর্গে সঙ্গটে স্বৃতা সতী অশেষ- 

জন্তোঃ প্রাণিমাত্রস্থ, এঙেন ভক্ঞ্যাদরা'দব্রিরপি নাপেক্ষিত | ভীতিং দস্থ্য- 
তক্কররাজা জন্য পীড়া" হরদি নাশরসি; ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু স্বন্থৈঃ স্বচ্ছন্দ 
রাত্তিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা সতী অতীব শুভাং ততব্বজ্ঞানলক্ষণীং পুণ্যশালিনীং মতিং 
বুদ্িং দদাঁসি । তথাঁচ দেবীপুরাণং, “তব নারি মতে দেবি সর্বষজ্ঞফলং লভে- 
দিশ্তি। ছা স্বশ্মিন আম্মণি তিঠন্তি স্বস্থাঃ মাম্মানচগ্মবিচারপরাঃ, তৈঃ তা 
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চিস্তিতা সতী অতীব শুভাং তত্বজ্ঞানলক্ষণা হতিং দদীসি, অত এবাতিশবে- 

পাদানং, স্বরথসমাধ্োস্তথা দর্শনাৎ। অতীবেতাবয়বসমূদীরঃ অতিশয়ার্থে 

অতঃ সর্ধেষাৎ সকামনিক্ষামাণামিত্যর্থ ॥ ১৬। | 

হে দুর্গে! তোমাকে স্মরণ করিলে সকল প্রাণীরই ( সর্বববিধ ) 

ভয়ুবিনাশ তুমি করিয়া থাঁক ; ( বিশেষতঃ ) সুস্থ অবস্থায় স্মরণ করিলে 

তাহাকে অতীব সদ্বপি প্রদান করিরা থাঁক; ছে দাঁরিন্র্যহারিণি । হে 

দুঃখহাঁরিণি । ছে তরহারিণি | সকলের উপকার করিবার জন্য দয়ার্জ- 

হৃদয় তোমা! বাতীত আর কে আছে? । ১৬। 

এভিহ“তৈজগদুপৈতি স্থুখং তথৈতে 
কুর্ধবন্ত নাম নরকায় রে পাপম্। 

সংগ্রামমতুযুমধিগম্য দিবং প্রয়ান্ত 

মত্ত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহধাঁস দে'ব ॥ ১৭ 
দেবীভাঁধাম। দন্ু সান্বোপকারেহযাভাস্ত পপন্নৎ নিভভানামন্থরাণামুপকারা- 

ভাঁবাঁদত্যাশন্গাত,-এভিদ্ডিতি | অস্রহননাদন্তেষা” সুখ, হতানামস্্রাঁণা- 

প্রো ৎকটম্খরাঁগেন তছিতানামপি £-গ্রামমরণ!ৎ ্ তাবং সর্ধবেষামুপকারা- 

গগেব ভান সংগাষে বিনাপষাস, কগমন্তথী নিমেসমানেণ আষ্টিপ্রলয়ৌ কর 

সীশানাপি ভবতী সমরলালািঙ্গর বিদপ্যাদিতি ভ্রামকমস্থদ্বয়ভাৎপধ্যম ॥ ১৭ । 

( নাঁগোজী ) সর্বেবাপকারিদ্রঘপশাঁদয়তি, এভিপ্রিতি ।  দৈত্যৈ- 

রিতার্থঃ। উপেতীতি লট । উপোত্িতর্থঃ । এন্ড দৈত্যাঃ | নামেত্ভ্যুপ- 

গমে | নরকায়েতি ভাঁদর্থে চতুর । জথাপি রণে মুতৎ প্রাপা স্বর্গং 

গচ্ছন্ত ইতি হেুত্রয়ং মনে কৃত্ধ। জগনহিভান্ হংসীতর্থঃ ॥ ১৭ ॥ 

পাস 

€ 

তন্বপ্র। নন্ু দেশীন।ত সহান্নভগী অস্্ররবিনীশপরাযাত কুডও সর্রবোপকীর- 

সপাদ্রচিন্ুত্মিতি চেন্ন, তদাপ ভেষাঁৎ পাপনিরাসাঁনরা তশয়নুখাস্পদস্বর্গপ্রাপণ- 

ছারা পরমে।পকার এবেতানঃ--এভিঃ |  এভিরসুরৈহাতৈঃ সভ্ভিঃ জগদ্ বশ 

আুথম উপৈতি প্রা্গাতি, তখাশবুশ্চার্থঃ । এতে অশ্ররাশ্চ আমেত্যকভ্যপগমে | 

চিরায় নরকায় চিরং কাঁলং ব্যাপ্য নরকভোগার্থ, পাঁপং ন কুর্দস্ত, নূনং নিশ্চিতম্ 

ইতি মত্ব! অহিতান্ শত্রন্ বিনিহংসি মারয়দি। নন্বেবং চে অবদ্ধ্যেচ্ছত্বাদিচ্ছা- 

মাজ্রেণৈৰ কিমিতি ন নাশয়তীতি চেত্বত্রা--এতে সংগ্রামমৃত্যুৎ রণমুদ্ধনি মরণম্ 
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'অধিগম্য প্রাপ্য দিবং স্বর্গ, প্রশান্ত অতঃ তেষপিটকব কুপেতি ভাবঃ। হে দেবি 
প্রকাশরূপে ! অতুযুদাঁরচরিতে ইতি বাঁ ॥ ১৭ ॥ 

হে দেবি! এই অস্থুরপণ নিহত হইলে, জগৎ কী হয়__অতএব 
ইহার! চিরকাল নরকজনক পাপ করিলেও সম্মুখ-সমরে দেহত্যাগ করিয়া 

ইহার! স্বর্গলাভ করুক --নিশ্চয় এই বিবেচনা করিয়াই শত্রু অস্ুুরদ্দিগকে 
বিনাশ করিয়াছ | ১৭। 

দ্লুষ্টৈ (ক্টে )₹ কিং ন ভনব্তী প্রকরোতি ভস্ম 

সর্ববাস্থরানরিষু ষ প্রহিণোষি শত্্রমূ। 
লোকান্ প্রয়ান্ত রিপবোইপি হি শস্ত্রপুত। 
ই্খং মতির্ভবতি তেম্বপি তেইতি * সাধবী ॥ ১৮ 

দেবীভানাম্। দ্রপ্গেবেতি তৃতীয়ান্ত-দট্টিশন্বগর্ভঃ পাঠঃ; দৃষ্টিপাতম্যত্রে- 
প্রতিণোষি ভর্তি শেষ? । 

ন চুপ রগদাজজ | রিপ- 

ণোত তদথ। দষ্ট্বেতি ক্ান্পাঠন্ক বনুসম্থ 

লোকান ন কেঝহমেকং ম্বগং ক্স্ত এুমন্রক্ট টা 

রর ঘাতক আপ । ১৮। 

( নাগোজী ) দৃনৈ বেছি; দর্শনেজিরমেতীবন্মাত্রোনেব ভল্মকরণ- 

যোগোষু ঘৎ ত্র” শন্ত্রৎ দাঁতয়মি হন্তেষামুভ্তমলোক্ প্রাপুয়ে ইতি তেঘপি 
উপকারিকৈর তমিন্তি কিৎ বন্তুনাৎ ভক্তেপ্সিতি ভাব? 7 ১৮ ॥ 

তন্বপ্র। উক্তমর্থ, পুঝন্ত আহুঃ-দৃষ্টেব। ভবতী তব দুষ্টেব চক্ষুঃসাৎ 

কত্বৈব বান অশ্বরান্ কিং ভন্ম ন প্রকরোতি কর্তৃৎ ন একোতি 2 যদ্বা প্রথমং 

তাবৎ কালাস্মকদৃ্”ণ ভশ্মা ভক্মপ্রায়ান্ন করোতি। দ্ষ্টেতি পাঠে দর্শনব্যাপারে- 

শেভ্যার্থ£ঃ | নন্বেবং ছেৎ কিমি প্রশ্বাসবাহুলাৎ শঙ্কান্থপ্রযোগৈরিত্যাকাজ্ষায়া- 

মানুঃ__তথাপীতি। অরিষু যৎ শশ্্ং প্রতিণোষি প্রক্ষিপসি, ত্বমিত্যুহ্থং, তৎ এতে 
রিপবোহপি শস্ুপুভাঃ সন্ঃ লোকান্ স্বর্ণাদিভূবনানি প্রয়ান্ত গচ্ছন্ত লোকানিতি 

বহুবচনং ভোগা নাম্ ইন্দ্রাদিলেকান।ং বাহুলাক্চনায়। শন্বপদেনাত্র যুদ্বসাধন- 

মাত্রমুচ্যতে, নতু খঙ্গাদোব | ইতখমুক্তপ্রকারেণ তে তব তেষপি রিপুঘপি মতি- 

রতিসাধবী অতিদয়াদ্র। অতো! নিগ্রহান্ুগ্রহলক্ষণং বৈষম্যং সর্বজনন্তাস্তব 

নাস্তেব, অসুরনাশস্ত তব দর্শনেনৈব সিদ্ধ: শঙ্ীক্বক্ষেপস্ত তেষামুপকারার্থমিতি 

সর্ববোপকাঁরকারণমিতি ভাবঃ ॥ ১৮॥ 

& 'তেষহিতেষুঃ ইত্যপি চিৎ পাঠ: ূ 
২ শশী নি শিপ পপ পাপ পপ ৯ 



২৪৬ | শ্ীশ্রীচণ্রী 

আপনি দৃষ্টিপাত মাত্রেই অস্থরগণকে ভম্মীভূত করিতে পারিতেন, 
তথাপি সেই শক্রগণের প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; কেননা, “শত্রুরা 

অগ্জ্রাঘাত প্রভাবে নিষ্পাপ হইরা উতৎ্কল্ট লোকে গমন করুক"_ শক্রু- 

গণের প্রতিও আপনার এইর ণ উদার বুদ্ধি আছে । ১৮। 

খড়গপ্রভানিকরবিস্ফুরণৈস্তথোষ্রৈঃ 
শুলাগ্রকান্তিনিবহেন দ্বগোইস্থরাণাম্। 
ষন্নাগতা৷ বিলয়মংশুমদিন্দুখণ্ঁ- 
যোগ্যাননং তব বিলোকয়তাং তদেতৎ ॥ ১৯ 

দ্বেবীভাঁষাম্! নন অন্থুরাঁণাং সমরশক্তিঃ কথমুপপন্না, খঙ্গাঁদিপ্রভাসন্দশ- 

নেনাদ্ধাপ্রাপ্রেরবশ্বাস্তা বাদিত্যাশক্পীৎ মুখসন্দ *নযৌগবর্ণনচ্ছলেন পরিহরতি__ 

খঙ্গেতি। অংশুমাদ দুখগুযোগি তন্ভষিভং যৎ বদনং বিলোকয়তাঘিতি হেতে। 
শতৃপ্রত্যয়ঃ | যদ্ধদনবিলে।কনাদ্ধেতোরনুরাণাং খঙ্গা।দি প্রভাম্ফুরণৈরপযান্ধ্যং নাভ- 

বৎ তদেতৎ পুরো দৃশ্াতে | পন্তঠভাং পিপুণামপ্রাপ কারকমপৃর্বমাননমিদ মম্মাভি- 

রছা দৃশ্ততে, কিমলভাং তাবদস্ম/কামাতি ভাবঃ ॥ ১৯ । 

( নাগোজা ) খঙ্চোতি। নিকরঃ সমুহঃ । বিশ্ফ রশ সব্বত্র প্রস; 

রণমূ। নিবহঃ সমুহঃ । যদ্দিলঘুৎ নাগতাস্তদেতৎ অংশুমদ্ দিন্দ্রখ গু 

তদযো।গ তদ্যুণ্তমাননং তব বিলোকফতাং চৈধাশাশ্রয়।দিতি শেষ? ॥. ৯ ॥ 

তত্বপ্র । পুনরস্থরাণামসাধবগত।মাহুঃ-- গজ | খড্গানা” যে প্রভানিকৰাঃ 

কান্তিসমৃহাঃ তেষাং বিদ্কুরণানি ঝনঝনিতানি ১৩ কীদুশৈহ 2 উগ্র ছুর্নিং 

রীক্ষোত, তথা শুলাগ্রাণ।২ শুলশ্রে ৮ানাং শুনাগ্রদেশানাৎ বা কাম্তিনিবঞেন অস্ু- 

রাণাং দৃশঃ চক্ষংষি যদ্বিলয্ং নাশং ন আগতা ন প্রাপ্তাঃ তদেতদশ্চিধামিতি গ্ষেঃ। 

কিং কুব্বতাং তদাননং বিলোকয়তাং পশ্ততাম্ কীদৃক? অংশুমৎ্ৎ কিরণশালি 

ঘদিন্দুখণ্ড২ তদযোগো যন্তাস্তি তাদ্ুক্। যদ্বা তন্মুখস্তাতিসৌহিতাহেতৃতয়া 
তেষ।ং দৃশাং নাশাভাবাপ্ হেতুমাঃ--তব ইদম্ অংশুমদিন্দুখগুযোৌগি যদাঁননং 

তছিলোকয়তামেব অস্রাণাং দ্বশঃ উগ্রৈরপি খড়গ প্রভানিকরবিক্ষুরণাদিভিবিলয়ং 

নাগতাঃ ইত্যন্বয়ঃ । এতেন তব বদনদর্শনাদেব চক্ষুষা সৌহিত্যজননাৎ স্ুটনং 

নাতৃদদিতি মুখন্য মাহাত্ম্যাধিক্যম্ ॥ ১৯ ॥ 

অন্থরগণ আপনার স্ুধাকিরণনিষ্য্দী স্ধাৎশুকল1-ভূধিত যে ব্দন 



চতুর্থোুধ্যায়; | : ২৪৭ 

দর্শন করিতেছিল বলিয়া ভীষণ খড়াপ্রভার চমূকে ও ত্রিশুলফলক প্রভার 

ল্র রণেও অদ হয় নাই, তাহ। এই ( আমরা সম্মুখে দেখিতেছি )! ১৯। 

দুু'তবৃত্তশমনং তব দেবি শীলং 

রূপং তখৈতদবিচিন্ত্যম তুল্য মন্তে;। 

বার্ধাঞ্চ হস্ত হৃতদেবপরাক্রমাণাং 

বৈরিষ পি প্রকটিতৈব দয়। ত্বয়েখম্ ॥ ২৭ 
দেবীভাবান। নন ঘষে তর্বান্তাঃ সংগ্রামাৎ পলাতিতীস্তেমাং ক উপকার 

ইতাশগাাহহ্র্র-ভতি । সুখাদিপ্রতিবদ্ধক-নরকফলকদুশ্চরিতান্িবর্তনামেবো- 

পকার ইতি ভ।ঃ | শীগবপবীন্যদয়প্র ক্ধাদুপাস্ত তম" মুস্তিরিয়মিভি ভাৎপধাম্। 

অথস্তত্রত্র দ্র্টবাঃ ॥ ২০ ॥ 

( নাগোঙ্গী ) দুবু তানাৎ ধৃত্তং পাপং, তশ্তা শমনৎ ভব শীলৎ স্বাভা- 

বিকো গুণঃ। তথান্যৈেরতৃলামত এবাবিচিন্থ্যমূ। কীদৃশমিতি চিন্তা- 

ন্ষয়ৎ দুস্টে ব কিন্নেতযাদিনী | রূপমাকৃতিঃ। চ পরুৎ হ্ৃত' আত্ম- 

সাংকুতাও দেবা 'ঘ; ঈদৃশঃ পরাক্রমো যেষাং তেষাংৎ দৈতানাঁৎ হন্তু 

বীর্দ। এবং 'চশরূপেণেদূশবলেন তেষাৎ শস্্রতো হননমিতি তদীয়- 

পাঁপশান্থয়ে ইঠি তেষু দয়েব ত্বয়া কৃভেতি ভাব? ॥ ২০ ॥ 

হত্প্র। শালাদেরচন্থাতাম্ নি হে দেব ' তব শীলৎ অবিচিন্ত্য 

চাপল জর সাঃ ছঃস্বভাবা 

২, যদতিছুবৃ স্তানপি 

মেব বৃদ্ধিমননোরপোচবারিহাগঃ | তত্র হেড়ঃ 
| 

টি ৫1 গে রি ৯ নে টম দশে ৯ ২ ও ৯ ঙ ্  /0 [যে শম্বরাদরঃ তেল রন্তশ্যা তথা 

রুপরা খুরান বরে।৬ তদতিমহস্বাদচিন্তামেব | তথ' তব এতৎ প্ররোবপ্তাপি 

রূপম্ অচিন্বাৎ। ভথা বাধাং বলমচিন্্াম। অন হেতুঠ _হ্ভদেবপন্নক্রমাণাং তা 

'অপনীতাঃ দেবানাহ পরা ক্রমাঃ থে তে অস্ুরা ইভার্থঃ, তেষাং হস্ত নাএকম্। 

অত এব সর্বাতিশয়হবাদেতাবদিত নি, তাথঃ। তে তব দয়াপি 

চারে যতো টবোঁরঘপি প্রকটিতা নু? 

হঙ়াও অ [ভু£ চিতা) কুত 

প্রকা।শত। সিনে গহলক্ষণা দয়া তু অচিট্ভাবেভ্যর্থ । বিদ্যাবিনোদত্ত 

._তব শীলং গুজ্জনচেষ্টথ গুনং, রূপং সৌন্দর্ধাম্ অন্ৈরতুলাম, এতদপ্মীভিদ শ্ঠি 

পরিচ্ছিন্নমপি, তথা না লী হস্ত, ইথ্খমনেন প্রকারেণ ত্তয়া বৈরিঘষপি 

দয়] প্রকটিতেতি বাঁচকার ॥ ২৭ ॥ 



২১৮ আশ্রীচ শী । 

হে দেবি! ছূর্ববত্তগণের দৌরাত্ম-প্রশমনই তোমার স্বভাব ; তোমার 
এই অচিস্তনীয় রূপ, ভোমার এই পরাক্রম--দেববিজয়ী অস্থুরগণ ইহাতে 

নিহত, তোমার দয়! এরূপ যে শক্রুর প্রতিও তাহ! অ১ত; ( এই 

সমত্তডই ) অন্থাত্র অতুলনীয় | ২০ । 

কেনোপমা ভবতু তেইস্ত পরাক্রমন্য 

রূপঞ্চ শক্রভয়কার্য্যতিহারি কুত্র। 
চিত্তে কৃপা সমরনিষ্ঠত৷ চ দৃষ্টা 
ত্বষ্যেব দেবি বরদে ভুবনত্রয়েইপি ॥২, 

দেবীভাধ্যম্। ছূর্বব ত্দুরাচরণপ্রশমনং তব শীলমনরভুলাম্ $ অবিচিশ্াং 

মনৌহরত্বভীতিজনকত্বরূপোঁচামাঁনবিকদ্বপন্মদ্বমসমীবেশাঁদভ।বনীয়ম্বরূপমেতদ্ধপম- 

ন্তৈরতুলাং, দেবপরা ক্রমভন্ণাঁৎ দেবহত্রপরাক্রমাণাং বা বিপ্বংসকৎ বীঘান, 

অন্যৈরতুলাম্ ইখ মুক্ত প্রকারেন স্বগজননাদিনা বৈরিষপি ত্বয়া প্রকাটতৈব শব্ষ- 

প্রকাশিতম্বরূপ! দয়া চ অন্যৈরতুলা ইতোৰ পূর্ববমন্ার্গ ন তু সঙ্গিধিমাজ্বশীৎ 

অচ্ঠৈরতৃপামিতি বপমিত্যেতন্মাজেণাঘিতম্ ইতভোতদবগনঘতত পুন্বমন্ঘবাথা | ন- 

রূপং মন্বান্তরমাভ__কেনেতি । উপমান্র সাদৃশ্যামতঃ ক্ন্ভাত্র ন তৃতীয 

পত্তিঃ সদৃশবাচিনৌকুপমাতুলাশন্ময়োধোগ এব তৃভায়াপ্রতিমেণাদতএব তুলা, 

যদারোহতি দস্তবসসে”তি সুপ্রযুক্তিঃ | পরাক্রমন্তে ভানেন শীলবীধায়োগ্রহিণং 

শীলন্ত দুর্ববন্তরৃততশমনহেতুতরা পরাক্রমপস্বাৎ। 'আতিহাপি ভাজা 

পূর্বমন্ত্রে যদিখমিভাক্তৎ তথ্্যাথানং সমরনিঈ.রতেতি তেন শক্ান্তপ্রচোগো 

লভ্যতে, ইত্যাপাতনৈষ্ঠধ্যম। ফলস্ক পাপিনামপি সমরদরণাৎ শ্বর্ণনাভ ইতীষ, 

নিরুপপ্রিপরছুহথ প্রহ।ণেক্জাস্মিক! দয়৷ ত্বযোব নাহ্ত্রেতি উপঘাবিরহ উক্তঃ ॥২১ | 

( নাগোঁজী ) কেনেতি | অঠিহা'র মনোহরয্ । নিকোধে হুহালঙ্কারঃ | 

কেনৌপমেতি তৃতীয়া আর্বত্বৎ। চিন্তে রুপা ।রপু পু'পকারকত্বাৎ, 

নিষ্ঠরতা তু স্পম্টৈব। অত্র কৃপ। স্বাভাবিকী |নট্ট,রতা। বারো নিতেতি 

বিরোধপরিহাঁর ইতি বোধ্যম ॥ ২১--২৩ ॥ 

তত্বপ্র ৷ পরাক্রমাদীনামন্থপমত্্মাঁহঃ£__কেনো। হে দেবি! তে তব অন্ত 

পরাক্রমস্ত মহ্ষান্ুরনাশে প্রক্টীভূতম্ত উদ্যমস্ত তেজসো বাঁ কেন সহ উপম! 

ভবতু অপিতু ন কেনাগীত্যর্চ; । যদ্ধা ঘতোহম্ত ঈদৃষ্ষিধবন্ত|তুলান্যে তা, তা? 

শা এ মি ॥ 



চতুথোহুধ্যায়ঃ | | ২৪৯ 

রূপং সৌনদধ্যঞচ কুত্র ত্বাং বিনা নান্ত্রেত্যর্থ। এতেন সৌন্দর্যমপ্াতুলামিতাথঃ | 
তত্র হেতুঃ শক্রভয়কারি শক্রণ,ং ভয়জননশীলম্, অথচ অতিহারি অতিমনো হরঞ্চ, 
ভয়জনকন্বাতিমনোহরত্বয়োরেকাধিকরণর ন্যুভাবাদন্থাত্র কুত্রাপি নৈবংবিধৎ রূপং 
কিন্ত ত্বয্যেব সর্ববশক্তিময়ত্বত্তবেতি ভাব | কিঞ্চ চিত্তে মনসি কপা পরছুঃখ- 

প্রহরশেচ্ছা সমরনিষ্ঠরতা যুদ্ধে নির্দয়প্রহারিত্বঞ্চ ভুবনত্রয়েহপি ভূবনত্রয়মধো 

ত্বয্যেব দ্ৃষ্টা নান্ধত্রেত্যর্থঃ । পরছুঃখহ হারিত্বক্ররকারিত্বয়োরেকাধিকরণরত্তাভাবাৎ । 

হে ব্রদে মভীষ্টপ্রদে । ॥ ২১। 

তোমার এই পরাজ্রমের তুলন। কোথ!য় হইবে? শক্রভয়প্রদ অথচ 

মনোহর রূপ আর কোথায় (আছে )? হে ব্রদে দেবি । মনে করুণা ও 

পচে নিষ্ট রত! ভ্রিভুবনমধো একমাঁ তোমাতে দেখিতে পাইলাম | ২১। 

ত্রেলোক্যমেতদখিলং রিপুনাশনেন 
ভাতং তুয়। নমরমূর্ধনি তেহুপি হত্বা। 

নীতা দিবং রিপুগণ। ভয়মপাপাস্ত- 

মন্মীকমুন্াদস্থরারিভবং নমস্তে ॥ ২২ 
দেবীভাঁাম্। রুপাবিবরণমুখেন পরমাস্মরূপতামুপপাদয়তি__ত্রিলোকা- 

মিতি। ত্বয়েতান্তেন, “ভুবনক্ গোখ্েতি শ্রত্যক্তম্॥ অপির্ভিমক্রমে» তে 

আগা ততাস্িনেো রিপুগণা অপি দিবং নীতা ইভাথকেন রিপুগণ" ইত্যন্মেন সর্ববসমদ্- 

শ্রুভাক্তৎ “সমোহহং সর্বভূতেযু নমে দ্েষ্যোহজি ন প্রিয় ইতি ভগবছুকুঞ্চ 

পরমাত্মস্বরূপনুপপাঁদাতে ; যদ্বা সমরমরণজন্যাদৃষ্টসহকারেন স্বর্গজনকত্ববেো ধনাৎ 

'যমেবোন্সিনীষতি তং সাধু কারঘ়তী তিশ্রতিপ্রসিদ্ধং পরমাক্কুনোহদৃষ্টসাপেক্ষ 

কর্তৃত্বমুপপাদাতে, (ঘন পরমান্মসহিতাদৃষ্টনম্টর্মহামায়েতি ব্যজোত। উন্মাদ- 

স্ুরারিভবমিত্যস্তেন “মনহুয়ং তিতীর্যতামিতি শ্রুতিসিদ্ধপরমাস্মস্বরূপঞ্চ বোধাত 

ইতি । নমস্ত ইত্যুপাসনাবাক্যৎ_শিল্ষার্থমন্ঠেষীম্, এবং পূর্বাপরত্র বোধাম্। ২২ 

তত্বপ্র । একেনৈব কর্ণা শক্রমিজোপকাঁরং দর্শয়স্তঃ স্ভবস্তি, ত্রেলোকা | 

রিপুনাঁশনেন শক্ষমারণেন এতদখিলং সমগ্রং ত্রিলোক্যং ত্বয়া ত্রাতং পালিত, 

সমরমূর্দনি সংগ্রামমণ্যে হত্বা তে রিপুগণা অপি দিব যথোক্তলোকং নীতা: 

প্রাপিতাঃ, অন্দীকমপি উন্মদন্ুরারিভবম্ উন্মদ উদ্ধতা যে সুরারয়ো দৈত্যাঃ 

তেভ্যো ভবং জাতং যগ্য়ং তদপাস্তৎ গণ্ডিতম্ এবং সর্সবোপকরণশীলায়াং ত্বয়ি 

প্রত্যুপকীরাসম্ভবাঁৎ কেবলং তে তৃভাং নমঃ নননং ঝুম্্ম ইত্যার্থঃ | ২২ ॥ 



২৫০ ্রা্রীচন্তী। 

( মাত? ! ) শক্র সংহার দ্বার! এই ব্রিভূবন রক্ষ1 তৃমি করিলে, সমর- 

ক্ষেত্রে নিহত" করিয়া শরুদিগকেও স্বর্গ প্রদান করিলে, আমাদিগেরও 

উদ্ধতঅনুর ীত বিদ্রিত করিলে , তে'মাকে প্রণাম করি। ২১ । 

শুলেন পাহি নো দেবি পাহি খড়গেন চান্বিকে। 
ঘণ্টাম্বনেন নঃ পাহি ছাপজ্যানিত্বনেন চ ॥ ২৩ 
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষ দক্ষিণে । 
ভামণেনাত্বশুলন্য উত্তরস্ত।ং তথখেশ্বরি ॥॥ ২৪ 

দেবীভানাম্। অস্তণ।ং ওদংশশুপ়া উতদস্তরভীবেন পযন্ত, শৃলেনেতি। 
কে: সংভত্তা, শুলং তদস্থুমিতি শক্রনংহারাসামখ্যেন রে রিচাতে তশ্মাদাদো 

তদুল্লেখঃ ;. এবং শলশ্ত ভ্রামণেন চতুদ্দিক্ষ রক্গাপ্রার্থনায়ামপীদমেব বীজ- 
মুমেরম ॥ ২৩1 ২৪ ॥ 

শপ ( নাগোজাী ) প্রাচামাত । দক্ষিণে ইত্যস্ত দিগ আগে ইতি শেষ: 

ামণেনেতাত্র ত্রম্ীভাবঃ সংভ্ঞাপূর্ববকাবধেরনিত তা ॥ ২৪ 
তত্প্র। “ঘদ্ঘৎ জ্রতে প্রস্তবান্থ স্বরূপহ সকলহ তি তৎ। ভাতস্ততিং ন 

পগ্ন্ে? ঘাচন্তে স্ববলং হ্বরাই॥ প্রাথনাসমুচ্চয়মাতঃ_ শুলেন্হোদি ভিশ্ততুতিঃ 

শলেন। তেদেবি! নোহম্মান শলেন পাতি রক্ষ, 2 অঙিকে জননি ! খড়েগন 

চ পাত, তথা ঘন্টাম্রনেন ঘন্টাধবনিনা নোহমান পাতি, চাপজানিম্বনেন 

চাপারিটজা। | [টল্ারেন চ পাতি ॥ ২৩ 

তক্তপ্র। প্রাচাম্। আত্মশপল্তঞ ভ্রামণেন হ্রমণেন, প্রাচটাদিযু দিক্ষু রক্ষী, 

হে শ্বরি সর্বনিয়ন্ি ' ॥ ২১ 

দবি! শুল দ্বারা আমাদিগকে ব্ুক্ষা। কর, মাতঃ । খজজা দ্বারা 

রক্ষা কর, ঘণ্টাশবক ও শরাসব-জণ-শন্দে আমাদিগকে রক্ষ। 

বর | ২৩০। 

চগ্ডকে ! পূর্ববদিকে ও পশ্চিমে রক্ষা কর । হে ঈশ্বার। আত্ম- 

*। ভ্রামিত করিঝ। দাক্ষণ ও উত্তর দিক রক্ষা কর। ২৯। 

সৌম্যানি যানি রূপাণি তৈলোক্যে বিচরান্ত তে। 
যানি চাত্যর্থযোরাণি তৈ রক্ষাম্মাস্তথা ভুবম্।। ২৫ 



চতুর্থোহুধ্যায়ঃ। ২৫১ 

খড়গশুলগদাদীনি যানি চাত্ত্রাণি তেহম্বিকে। 
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্ববত2 ॥ ২৬ 

দেবীভাষ্যম। সৌমানি আুন্দরীপ্রেভ ভীনি | অতার্থঘোরাণি ছিন্নমস্তাদীনি | 

যদ বিচরভ্তীতি ক্রিয়্াসাদশ্টাৎ' “ধহং রদ্োভর্বসুভিশ্তরাম্যহমাদিতোরুতবিশ্ব- 

দেবৈরি”ত্য/দিদেবীস্থক্তকথখিতা কদ্রাদিমূর্ভয় এবাত্র গ্রাহ্াঃ। তথাচ বন্ুরূপাণি 

সৌম্যানি, কুদ্র বশেষরূপাঁণা ভাম্কঘোরাণীতার্থ ॥ ২৫ ॥ 

দেবীভাষাম্। ব্যাস্বরান্্ র্ষপমর্গিতমিদানীৎ সমস্তৈ রক্ষা প্রার্থয়ন্তে,__ 
খঙ্গশুলেতি | সমস্তপ্রা্ান্।দত্র পূর্বাপবীভাবন্যিমো নান্তীতি বোপ্যম্ ॥২৬।২৭। 

( নাগে'জী ) সৌমানীতি,স্যস্িশ্িতলাপাঁরাণি । ও আর্থঘোরাণন 

সংহারব্াপারাণি। তখ। ভবৎ পৃশিবীৎ চেতার্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

( নাগোজী ) খড়গেতি । সঙ্গ. সংসর্গং ॥ ১৬ ॥ 

তন্বঞ্ম। সৌমাঁনি । ট্রলোক্যে ভব যানি লৌম্াণানি অন্তাহলাদকাঁনি 

যানি চ অন্যর্থঘোরাণপি অতিভরক্ষপানে পানি মর্কযঃ বিচরন্তি প্রচরন্তি ১ত£ 

রূপৈঃ অন্মান ভব পুথিবীঞ্চ ভ।ৎস্থা।ং পুথিবীস্থিতান্ মান্ুধাদীন, ভ্ুপ্দেন 

প. গালানামপি শ্রহণৎ রন্ষ ॥ ১৭ 

তত্রপ্রী। খভগা। (ত মঅঙ্গিকে'। গঞ্গশলগদাঁদীনি তে তব যাম্যস্ত্রাপি 

টতরন্থৈরস্মান্ সর্বতঃ সর্ববেভাগ সন্দহ থা রক্ষ। কাদ্রশানি ? কর এব পল্লবা 
অতিমনৌজ্ঞত্বাৎ, £ত৫ সন্দঃ সস এগনামস্থি তানি ॥ ২৬। 

ত্রেলোকা মধ্যে তোমার যে সক সৌম। ৫ অন্ত ভীতিপ্রদ রূপ 

বিরাজমান, তৎসঃজ্ঞ দ্ব'রা1! আমাদিগকে ও পৃথিবীকে রক্ষা কর | ২৫ । 

মাত? । খড়গ »*ল গদ] গভূতি বে সকল অগ্ঞর তোমার করপল্লবে 

বির'জমান, তদ্দরা আমাদিগকে জ্বব স্থান হইতে রক্ষা কর | ১৬। 

ঝষরুবাচ। 

এবং স্ত্রতা স্বরৈদিবোঃ কম্থমৈনন্দনোস্ভবৈঃ | 
অচ্চিত৷ জগতাং ধাত্রী তথা গন্ধান্ুলেপনৈ2 ॥ ২৭ 
ভক্ত্যা সমস্তোস্রদশৈদিবোধুপৈস্ত ধৃপিতা। 
প্রাহ প্রসাদস্তমুখী সমস্তান্ প্রণতান্ স্থুরান্॥ ২৮ 

দেবীভাষ্যম। ভক্ত্যা মাভৃভাবেন, ঈশ্বরানুরক্তিপ্রকর্ষরূপয়া বা । ২৮ 



২৫২ ৃ -. শ্রীশ্রীচন্তী। 

( নাগোজী ) খধিরুবাস_এবমিতি ! নন্দনং দেবোদ্যানম। দিব্যৈঃ 

উত্কৃষ্টেঃ। গঞ্ধাঃ শ্রী/রাগ)বাসাদয়ঃ | অন্থলেপনং শ্রীচন্দনাদি | ২৭ 
(নাগোজী) ভক্ত্যেতি। অন্তঃকরণেন সপ্রেমতয়া ভজনং সেবনং শক্তি । 

তয়া প্রেমলক্ষণয়। ভন্তম। দিনোমনোজ্ঞে;! ধুপৈত্তিভি পাঠঃ ॥ ২৮ 
তত্বপ্র। খধিরুবাচ: উপসংহরতি__এবামিতি দ্বাভ্যাম্। এবম্। সুরৈর্দেবৈঃ 

এবমুক্তপ্রকারেন স্তত৷ সতী অর্থাদ্দেবীতুন্যং, বিশেরণান্বয়াৎ ; যদুক্তং_ভ্রাৈব 

জ্ঞায়তে কর্তা বিশেষে প্রতিক্রিয়ম ৷ যোগাত্ব প্রতিবিদ্ধত্ববিশেষণপদান্বয়ৈরি”তি | 
তান্ সমস্তান্ সুরান্ প্রাহ । তথা দিব্যেশ্মীনোবমৈঃ নন্দনোগ্তবৈ নন্দনবনজাতৈঃ 

কুস্থমৈরভার্চিতা পূজিতা তথা গদ্ধান্ুলেপনৈশ্চ অর্চি ভা ; গন্গঃ শ্রীবাসাঁদিঃ, অন্গু- 
লেপননানি শ্রীগগুদ্রবাদীনি । যদ! “দুষ্ট ৷ মলয়াজো গন্ধ” ইতি বৈদি কমন্ত্রকৌম্বদী- 

বাখ্যানাৎ গদ্ধো মলয়জপন্জঃ | যদ্বা “ন্দনাগুর কপুরচোরকুল্কমরে।চনাঁঃ | জটা" 

মাংসীকপিযুতা শক্তেগদ্ধা্টকং বিছরিশতি আগমোক্তে গন্ধাষ্টকরূপো গঙ্দঃ। চোরঃ 

কুঞ্চশঠী, কপিগঠ্যাল] ইত্যর্থঃ। অন্ুলেপন* কুক্কমাদি । তথা সম্স্তৈঃ বিদাশি- 

দেবৈঃ দিবো পৈঃ কাঁলাগুরর্বাদিভিধু- পিতা সভী সমস্তান্ সুরান্ প্রাণ ইতৃন্ত- 

রেণান্বয়ঃ । কীদ্রশী? জগতাৎ পাত্রী জননী, আাবভূতা বা, প্রমাদস্ুমুখী প্রসা- 

দেন প্রসন্নতয়া সুমুখী, প্রসাদায় আভিমুখীতি বা। কিন্তৃতান্? প্রণতান 

নম্রান। অন্র স্বরৈরিতি ত্রিদশৈরিতি চোভয়োরুপাদন।ৎ ব্রিদশৈরিতি বিশেষণং 

বাচ্যঃ, দশ চ দশ চদশ চ দশ, ভ্রিভিরপিক্কা দশ এনা, কচিদন্তত্রীপীতি সমা- 

 সাস্তঃ ত্রয়স্ত্িংশৎকোটিসংখ্যেরিতার্থত ॥ ঘদ্বা সুরৈরিত্যস্মাৎ পূর্বমকাঁরো দরষ্টবাঃ 

অসুরঃ অস্থন্ প্রাণান্ রাস্তি আদদতে অসমত, পূর্ব মহিযাসুরগ্ড্িতত্বাৎথ মতা 

ইব আসন্ ইদানীং শক্রনাশ-স্বাধিকাত্রপ্রাপ্তিভ্া।ং সপ্রাণা ইবেত্যার্থঃ, তৈঃ | যদ 

কা ং, যথা এবং প্রকারেণ সুরৈঃ স্কতা ইতোকৎ, ভিদশৈরিতাযাদ্োেকঞ্চ ॥২ ৭1২৮ 

ঝষি বলিলেন,_দেবগণ জগন্মাতাকে এইরূপ চুব, নন্দনবন-সম্ভৃত 

দিব কুন্থম, গন্ধ ও অন্ুলেপনে পুঁজ। করিলেন, সমস্ত দেবগণ ভক্তিভরে 

দেবীর জন্য দিব্য ধূপ প্রদান কগ্লেন, প্রসন্নমুখী দেবী, প্রণতিপরায়ণ 
সমন্ত দেবগণকে বলিলেন । ২৭ । ২৮। 

দেব্যুবাচ। 
ব্রিয়তাং ্রিদশাঃ সর্ষে যদম্মভোইভিবাঞ্ছিতম্। 

(দদাম্যহমতিপ্রীত্যা স্তবৈরেভিঃ স্ুবপুজিতা ) ॥ ২৯ 
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দেবা উচত। 
ভগবতা! কৃতং সম্প্বং ন কিঞ্চিদিবশিষ্যতে। 
যদয়ং নিহতঃ শব্ররম্নাকং মহিযাস্থরও ॥ ৩০ 

দেবীভাষাম্। ব্রিয়তামিতাদিদ্বিপদীরূপঃ শোঁকঃ ॥ ২৯--৩১ 

( নাগোজী ) দেবু।বাচ। ব্রিয়তামিতি দেবা উচুঃ: ভগবত্যেতি ॥২৯ 
তত্বপ্র। দেবাবাচ। কিং প্রাহেতাহ,ব্রিয়তাম।। হে জর্ধে সমগ্রাঁ 

স্মিদশা দেবাঃ! যৎ অভিবাঞ্চিতং ভবত/শভীষঈং তদস্মত্তো ব্রিয়ত।ৎ প্রার্থাতীম্ | 
অদ্ধপদামেতৎ। কেচিদন্যদদ্পদ7, পঠন্তি, তদনর্থং, মূলস-তিতায়া মদৃষ্টত্বাঁৎ, 

কেনাপি টাকারুতা অবাখা[তত্বাচ্চ ॥ ২৯ ॥ 

তন্বপ্র। দেবা উচ়ুঃ। ভগ। ভগবত্যা চিত্ত্যস্বধা শালিস্তা ত্বয়া অন্মাকং 
সব্বং কভ' নিষ্পাদিতং, কাঁঞিপি ন অব্শিষাতে অবশিষ্ট, নাস্তীতি যাবৎ । 
যৎ যম্মাৎ অয়ং মাভধাস্ররৌ নিভতঃ | কাদক? অন্মাকণ পত্রঃ শতঘ্িতা নাশক 
হত যানৎ | ভন্গাশেন প্রাপদানাৎ অদবমের দত্তমিতি ভাব? ॥ ৩০ ॥ 

দন) প'ললেন, হে দেবগণ ' তোমাদের অভস্ট বর অ'মার নিকট 

ও কর। ২ | 

দেব্গণ বলিলেন, আমাদের শত্রু এই মহ্ষাস্তরকে যে ভগবতী বধ 

( কপ্পান্তরে নিপাতিত ) করিয়াছেন, তাহাতে অ'মা'দর সমস্ত অভীন্টই 
সিদ্ধ কব হইত্রাছে, অর কিরুই অব্শিন্ট নাই । ৩০। 

বদি বা'প বরে। দেয়ন্ত যাম্মাকৎ মহেশ্বরি | 

নংস্মত। সংস্মৃত। ত্বং নো হিংসেখাঃ পরমাপদ্ ॥৩5 

যশ্চ নর্ভ স্তবৈরেভিত্তা* স্তোধাত্যমলাননে । 
তশ্য বিভীর্ঘবিভবৈর্ধনদারাদিসম্পদাম্। 

বৃদ্ধয়েহস্মতপ্রসন্ন ত্বং ভবেথাঃ সর্ববদাধিকে ॥ ৩২ 
দেবীভাথ্যম । যশ্চেতি ষরপদীরূপঃ শ্লোক | বিভবৈঃ সহার্থে তৃতীয়!। 

সমর প্রসন্গা অন্মগ্ঞ্রসন্না বিভ্তাদিসহিতধনদারাদিসম্পদাং বৃদ্ধয়ে ভবেথাঃ। 

বত্তং জ্ঞানম। অথবা ধনদাঁরাদিসম্পদ।ং বিত্তৃর্দিবিভবৈরদ্ধয়ে। বিত্বাঃ প্রখ্যাতা 

য খদ্দিবিভবান্তৈঃ। অন্মিন্নধ্যায়ে কানিচিদাধ-পদাঁনি বেদিতব্যানি ॥৩২--৩৪ । 



২৫৪ শ্রীশ্ীচণ্থী। 

( নাগোজী ) যদিতি,_যত্ত ইতার্থঃ পুর্বব্বয়ার্থম | উত্তরা্দামুত্তরা- 
হ্বয়ি। ঘনি বাপীতি বাঁশব্দ এবমর্যে। যদ্যেবং সতাশি বরো দেয় ইতি 

তবেচ্ছ! চেত্তদ। বক্ষামাণমস্তি তর্থঃ। অস্মাকমস্মভ।মত্যথঃ ॥ ৩০ 

( নাগোজী ) সংস্মতেতি | হিংসেথা ইত্যা্ঘঃ । উত্তরার্দামুত্তরা্বয়ি ॥৩১ 

( নাগোজী ) তন্তেঠি।  বিভ্তদ্ধিবিভবৈরিতি সহযোগে ততীয়া। 
ভবনে চ সাহিতাং নিভং জ্ঞানং তগ্য বুঙ্ধিকপচয়ঃ | বি্ভবা এশ্বরয্যাদয়ঃ | 

ধনদারাশীনাং সম্পদ অনুরূপ! আত্ম 517121 আদিন1 পুত্রা্দি ; ধৃদ্ধয়ে 

উপচয়ায় ॥ ৩২ 

তন্বপ্র। অভিপ্রাসন্গতস্বী তখাপি বণৈশ্ছন্দযস্থাদাভঃযদি ।  অপীতি 
নিশ্চয়ে। যদি বেতি বাক্যান্থরে | যদাপি ভ অঙেশ্বরি। ত্য়া অন্মাকং সঙ্গদ্ধে 

বরো দেখ অবশ্য দাতবাস্দ। তং সংক্সত) সহ ত। সতী স্মরণলময়ে ইতি তাৎ- 

পর্যাম্, অত্র বীপ্নঘা পৃনঃ পুনর্ব্বিপন্নাশঃ কর্তবা উত্তাক্তম্। পরমাপদে! মহাবিপত্তীঃ 
হিংসেথা নাশয়িষাস, যদ্বা পরমা নিরতিশঘাঃ আপদেো যেভাঃ পরমাঁপদো 
রিপবঃ তান, আত্মনেপদং বিকরণঞ্ু|শম্। প্রতিবিবানান্তরমন্তেঃ কুতমপারম- 
ণীয়ন্বাদুপেক্ষিতম্, খধিবাকো অন্পযুন্ত্রাচ্চ ॥ 5১ । 

তত্রপ্র। জগছুপকারার্থং বনাশ্থরৎ প্রার্থদ্ননানা আহঃ সাঙ্গেন যশ্চ। হে 
অমলাননে নিম্মলমুখি । প্রসাদস্মমুধাতি যাবৎ । “ঘা মর্তো মন্থষ্যঃ এভিরম্ম ৎ- 

রূতৈঃ স্তবৈস্বাং স্তোনাতি তন্তা বিল্ুর্ষিনিভীবৈঃ সঙ্থ পনদার!দিসম্পদাঁং রদ্ধয়ে 
উপচয়ার্থং সর্বদা ভবেথাঃ, আন্মনেপদন[শশ, ভপ্রাপু|বিতান্স যুজাদেরনেকার্থ- 
স্বাদ্বা। কূপ্রাপ্।বাম্মনেপদী নাবনে) চ সঙ্থষ্াঃ সন্গপ্যতে ইতি শ্মরণাৎ। বিভ্তং 
শরব্ণাদি, জ্ঞানমিতি কেচিৎ, তস্য খদিঃ প্রট্যৎ, বিভব খশ্বধ্যং ; যদ বিশিষ্ট 
ভবনং বিভবঃ পুত্রাছাৎপন্ডিঃ, প্নৎ গোষভিষাদ দার।ঃ স্দ্িযঃ, আদিনা পুত্র- 
'পীত্রাদিঃ, পক্ষান্তরে আদিন] ভূত্যাদিঃ, ত এব সম্পদঃ; যদ সম্পৎ রাষ্্ীশ্ব- 
তল্তযাদিঃ, তাসাং রদ্িঃ নিরন্তরপ্ররততিস্তদ্থন । তং কীদৃশী? অন্মৎপ্রসন্না যতো- 
ইম্মাস্্র সান্ুগ্রভা যছা স'্বং দদ|তি ইতি সর্বদা যতস্বং সকলদাত্রী ॥ ৩২ 

হে মহেশ্বরি। তবে যদি আমর। আপন।র বরদানের পা্রই হইয়া 
থাকি_-( তাহ! হইলে এই বর প্রার্থনা! করি) থে যে সময় তোমাকে 
স্মরণ করিব, সেই সেই সময় তুমি আমাদের অভিধড় বিপদ্ও বিনষ্ট 
করিবে । ৩০। 
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আর ( দ্বিহীয় বর ) হে প্রসন্নবননে ! অন্ফিকে | যে মনুষা অন্মদীয় 

এই সকল শব দ্বারা তে মাকে শা করিবে তান'র প্রতি সত্তহ প্রসন্ন 

থাকিয়। জ্ঞা-নশ্র্যা সম্পত্তি ও ধন্দার।দি সম্পত্তি প্রচুর করিয়! 
দিবে । ৩২ ্ 

খাঁধরুবাচ। 
ইতি প্রসাদিত। দেবৈজ গতোইর্থে তথাত্বনঃ। 
তথেতুযুন্ত। ভদ্রক'লী বভ্বান্তহিতা নূপ ॥ ৩৩ 

ইতোেতৎ কাথতং ভূপ সম্ভত।৷ স। যথা পুরা । 
দেবী দেবশরারেভ্যে। জগত্রয়হিতৈধিণী || ৩৪ 
( নাগোজী ) খধিরুবাচ,_ইতীটি। তগাত্বনঃ তাত্ুনশ্চ ৫ঘেঁ ইতার্থঠি। 

তবেতুজু। তপাস্তি তাভু। : ভদ্রং কাঁলয়তীতি ভদকাঁলী। অশ্রহিতা- 
ঘৃঠ্য! ব্ভুবেতান্বব ॥ ৩০ 

( নাগোজী ) ইতীতি স্পন্টম্ ॥ ৩৪ 

তন্রপ্র। খনরুবাচ। ইতি। জগতোহর্থে যশ্চেতাদিনা, তথা আক্মনশ্চ 

দে-রন্দম্বরূপন্ত চাঁখে নিমিত্ত সংস্তেতাদনা দেবৈরিত্াক্তপ্রকারেণ প্রসাদিতা 

প্রসন্নতাঁং প্রাপিতা সা ভদ্রকালী তথা এবমস্ক ইতুযুক্তা সদ্যস্তৎক্ষণমেব অন্তরিতা 

তিরোহিতা বভৃব। হে নৃপ সবুরথ। ভদ্র কল্যাণ কলযতি দরাতীতি ভঙ্জ্রকা'লী 

যদ্ধা কলয়তি পারয়তি বশীকরোতি জনয়ভীতি কালী, ছান্দসী রৃদ্দিঃ, তত্র হেতুত্বাৎ 
ভদ্রা সা চাসৌ না চেতি। অন্তদৃত্তানমেব ॥ ৩৩। 

তন্বপ্র। উপসংহরতি, _ইতোতৎ। হে ভপ স্থরথ!। সা দেবা দেবশরী- 

রেভাঃ পুঝ৭ পৃর্বং যথা সন্থৃতা প্রাছুডূভা ইতি এতৎ তথা কথিতম্্। কীদুশী? 

জগজ্রযহিতৈনিণী ত্রিজগতীত হিতৈষণশীলা ॥ ৩৪ । 

ুধষি বলিলেন, রাজন্ স্থরথ ! দেবগণ জগতের ও আপনাদিগের 

জন্য এইরূপে দেবীকে প্রসন্না করিলে, দেবী ভদ্রকলী '“তথাস্তঁ বলিয়া 

অন্তহিত হইলেন । ৩৩। 

রাজন! ভ্রিভুবনহিতৈষিণী দেবী দেবগণের শরীর হইতে পূর্ববকালে 

যেরূপে আবিভূ ত: হইয়াছিলেন, তাহা এই বলিলাম ॥ ৩ ॥ 



২৫৬ শ্জ্রীগী । 

পুনশ্চ গৌরীদেহ। সা সমুড়ূতা যথাভবৎ । 

বধায় দঞ্টদৈত্যানাং তথা শুভ্তনিশুভয়োঃ ॥ ৩ 

রক্ষণায় চ লোকানাং দেবানামুপকারিণী । 

তস্হ,ণুষ, ময়াথাাতং যথাবৎ কথয়ামি তে || ৩৬ 

ই(ত আ্রীমার্কত্রেয়পুরাণে শক্রাদিকতদেব্যাঃ 
স্ততিনাম 5তর্থোহধায়ত ॥ ৪ ॥ 

সপ্ীজীনাম।॥ উল্ভর্চরিতেন সঙ্গতি প্রদর্শনার্থং পুনশ্চেতি। এবং পূর্ববত্র | 

গীরীতি মর্ভিভেদসংভা, তদ্েহা তদাঘ্মিকী। মন্ত্রপক্ষে সমূদ্ভৃতেত্যস্তার্শোহগ্রে 

নাজীহদিঘাতি। আখা।তিম আখ্যানং ভাবে ভঃ! টবকল্িকত্বান্ময়েতাত্রর ন 

মঞঠী । ৩৫ 1 ৩৬ । 

₹হ জ্রীগে ভমীষে শ্রীপঞ্চাননরু তদেবীভামো চতুর্থোহধায় ॥ ৪ | 

৷ ন।গোজী ) পুনশ্চেতি গৌরী ব্হঃ কারণ যস্তা ইতার্থ;। 

সমদ্তহ। ঘখা, তত্র হেতুছু? ফবধো দেবলোকঃক্ষণৎ বা । ৩ 
( ন্মগোজা 1 নন্থু তেসাপাত্াঃ বৌঁহ্থস্তনাহ---উপকারিণাতি | উপ- 

কাঁরস্গভান। ঘভ রান হচ্ছ,এু' দৃত্যার্ষসঙ ৷ তং প্রকার ময়া 
মন! নিপাঁতোহয়ম। খাভৎ লোকপ্রসিদ্ধম । এনমুপক্রম) লক্ষ্মা- 

তে ল্পীবাকাষ,অভি,তা সুরঃ সাহৎ »হিমৎ জদ্গ বা ক্ষণ | 

মাহা একরীদু্ং সাং নিক স্যিং স্ফোত্রং 

(তিন্তরেশ্বর।  কৃখযন্তি স্রবিস্তীণৎ ব্বাঙ্গণা বেধপারগাঃ। লভন্তে ০ 
কল শহ্বদাদিপত্ামনশ্বরমূ* ইভি। মহিষাস্তকরীসুক্তৎ দেবৈম হর্ষিভিশ্চ 
দৃষ্টম্ ৷ . দেবা! যয়া ততমিতি শ্লে!কেহখিলদেব্মহর্ধিপূজাত্ববিশেষণাৎ, 
ৃপ্নাভিঃ স্তয়ে! যাশ্চেতি শ্লোকে ব্রন্ষাঁণাং স্ততিকর্তৃপ্রতিপাদনাচ্চেতি 

রি 

ঠা লি ৩৬. 

দস্টৎ দেনৈম হর্ষিিঃ | উহ? 

বোধ্যম্ ॥ ৩৬ 
ইতি শিব্ভট্টন্থুতসতীগর্ভজ-ন।গোজীভ্রকৃতে সপ্তশতীব্যাখানে 

চতুর্থোহুধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥ 



চতুর্থোুধ্যায়ঃ। ২%৭ 

তত্বপ্র। প্রাছুর্তাবানস্তরং প্রতিজানীতে পুনশ্চেত্যাদিন! দ্বাভ্যাং পুনশ্চ । 

না গৌরী পুনশ্চ দেহা৷ দেহবতী সতী, মন্বর্থীয়াঁৎ প্রত্যয়েন রূপং, যথা যেন প্রকা- 
রেণাভবৎ প্রাছুর্ভৃতা অর্থাৎ তৎ যথাবৎ যাথার্থোন কথয়ামি ; তন্সয়া আখ্যাতং 

কথয়িতব্যমিভ্যাশংসায়াৎ স্তঃ | যদ্ধা কথয়িতৃমারপ্ধং শুণুষ, পৃর্ববদাজ্মনেপদং, 

শব । যদ্বা গৌধ্যাঃ সকাশাদ্দেহো যস্থতাঃ, যদ্ধা গৌরীদেহ এব দেহো যন্যাঃ, 

তচ্চেগাদেব প্রীদুর্ভূতত্বাৎ বক্ষ্তি চ “শরীরকোষতশ্চান্তা”ইতি। ফামলে চ, 
“গৌরীদেহাৎ সমুৎপন্না যা সন্তৈকগুণাশ্রয়৷ । সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্ত। শুস্তাসুর- 
নিবদনীশতি । কীদুশী? সমুদ্ভূতা সম্যগুদ্ভূতরূপা, অতিমহতীতি যাবৎ । যদ্ধা 
নন হচ্ছরীরজাতত্বাৎ কাধ্যক।রণতয়] পার্থক্যমেবোপগতং কুতস্তম্তা এব প্রাছু- 

ভীবাস্তরমিত্যাশশ্াহ__সমুদ্ভূতা সম্যক উৎ অধিক ভূতং ব্যাপ্ডিল্তাঃ, সৈব 
ূর্তিভেদেন প্রাদুর্ভীতা ন ততঃ পৃথগিত্যর্থৎ। ভূ প্রাপ্তো ধাতুঃ । যদ্ধা দেহমসতি 

আদভ্ে পচাদি উঃ, দেহাসা গৃহীতদেহ সতী সমুদভূতী চামুগ্ডাদিরূপেণ প্রান্থর- 

ভবদিতি যৌজনা অস গতিদীপ্ত্যাদানেঘিত্যম্মাৎ ওঃ, কর্তরি ঘণ, বা; গৌরীতি 

ভিন্মমেব । কীদশী £ দেবানামুপকারিণী উপকরণশীলা, নতৃ স্বার্থ প্রাছুর্তাক 
ইত্যনেন স্থচিতম্। কিমথং ? ছুষ্টদৈত্যানাৎ ধূমলোচনদীনাং তথা শুস্তনিশুভ্তয়োশ্চ 
পাম বপখ কর্তৃ, লোকানাং জনানাং ভুবনানাং বাঁ রক্ষণাঁয় চ। প্রত্যক্ষাপ্য- 

পরিচ্ছেদা। সগুণাপি চ নিশুণা। মায়াপি মোক্ষদাত্রী ত্বমিত্যুচুঃ স্ততিভিঃ 
আরা? ॥ ৩৫ | ৩৬ ॥ 

যথামতি তির শ্বীগোপাল-দ্বিজন্মন! । 
ব্যাখাত চণ্ডিকাদেব্যাঃ স্বধিয়োহনগভবন্তিমাম্। 

নতি গয়ঘড়বন্দ্যঘটিকুলো ভ্তব-শ্রীগোপালচক্রবর্তি-বিরচিভা য্াং চণ্ডীটীকায়াং 
তন্প্রকাশিকায়াৎ মহিষাস্ুরবধঃ সম পুঃ ॥ 

পুনর্ববার সেই দেবোৌঁপকারিণী দেদী শুভ্ত নিশস্ত ও ( অন্যান্য ) 
₹ন্ট দৈতাগনের বিনাশ ও লোধক্রক্ষার শািমণ্ড গৌরী মূর্তিতে যেরূপে 
মাদির্ভীতা হইয়।ছিলেন, তাহা! তোমাকে যথাযথ কীর্তন করিতেছি__-আমার 

এ কথা শ্রবণ কর। ৩৩ | ৩৬। 

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত! 

৩৩ ০৪ 



স্বিওত্মোহল্যানও | 

ধষিক্ুবাচ। 

পুর! শুভ্তনিশুভ্তাভ্যামস্রাভ্যাং শচীপতেও। 

ব্রেলোক্যং যজ্জভাগাশ্চ হৃতা মদবলাশ্রয়াৎ ॥ ও 

দেবীভাষ্যম। পুর কথাকালাৎ পূর্ববম। ১। ২। 

( নাগোজী ) যথাবৎ কথয়ামীতি প্রতিজ্ঞাতমিতিহাসমাহ । খ্ষি- 

রুবাচ,__-পুরেতি । কশ্ঠপা দন্বামুৎ্পন্নৌ নমুচিগ্যেক্টো শু্তনিশুস্তাবিমৌ 
সতালবো চেতি বামনপুরাণে । লক্ষ্ীতন্ত্েহপি “তামসে তবস্তরে শত্রু 
মহাঁবিদ্যাৎ বিধায় সা। গোৌরীদেহাৎ সমূভূত্া কৌশিকীতি তন হাহয্। 

বধায় দৃষ্টদৈত্যনাৎ থ। শুভ্তনিশুভ্তয়োঃ । মদীয়াঃ শক্তয়ো যাস্তাঃ দেব- 
শ্রেষ্ঠশরীরগাঃ। তাস্থাস্তদ্রপধারিণ্যঃ সাহাব্যং বিদধুম'ম । তাভিনিহত- 
দৈতোন্দরান্বন্তবো! মে যথাতথ! । সংহতাজ্মনি তাঃ সর্বব! মদ্রীয়া বিপ্ল যো- 
হুথিলাঃ। অহং নিজগ্গষা পশ্চাদ্দৈতে) সতস্তনিশুস্তকা' বিতি। "নারাফ়ণী- 
্ততির্নাম সূক্তৎ পরমশোভনম্। পুরন্দ্র তন দৃষ্টং দেবৈরগ্লিপুরোগমৈঃ। 
এষ! সম্পৃজিত! ভক্তমা৷ সর্ববজ্ঞত্রৎ প্রবচ্ছতি । কৌশিকী সর্ববদেবেশ সবন্- 
কামপ্রদ1 হাহম্ ! উৎপত্িযুদ্ধবিক্রাস্তিঃ স্ততিশ্চেতি পুরাতনৈ2 | পঠ্যতে 
ভ্রিতয়ৎ বিপ্রেবে দবেদাঙ্গ পারগৈঃ | এতানাং পরমা প্রোন্ত! কুটস্থ! সা 
মহীয়সী । মহালদ্মীম হাভাগা প্রকৃতি পরমেশ্বরী। অমুষ্যাঃ স্ততয়ে 
দৃন্টং ব্রক্মাদৈযে সকলৈঃ স্রৈঃ !. নমো দেব্যাদিকৎ দেবীসুক্তৎ সর্ববফল- 
প্রদম । ইমাং দেবীং স্তবন্লিত্য স্তোত্রেগানেন মামিহ। ক্লেশানতীত 

সকলানৈশ্বধ্যং মহদণন,তে" ইতি। "যজ্জপ্ত। বৈশ্যহ্রবো পরাৎ সিদ্ধি" 
মবাপতৃরি' তি অগ্নিমুখদেবগণদৃষটস্তোত্রৎ নারায়ণীসুজ্ত ম, তত্র নারায়ণি 

নমোহস্ত তে ইতি ব্হুধাভ্যাপাৎ। নমে! দেট্যৈ ইন্যারিকং বেবীদৃত্তৎ 

দেবীপদেনোপক্রমাদিতি বোধ | মদে! গববঃ| বলং শি ॥ ১ ॥ 



পঞ্চমোহধ্যায়ঃ | ২৫৯ 

তন্বপ্র | “তচ্ছ পু ময়াখ্যাতং যথাবৎ কথয়াশি তে' ইতি পূর্বাধ্যায়াস্তে ঘৎ 

প্রতিজ্ঞাতং তৎ কথয়িতৃম্ ইতিহাঁসং প্রনস্তেতি__খধিরবাচ। পুরা । অত্র পুরা- 
শব্দোপাদাঁনাৎ ভূতকালীনপ্রত্যয়ৌপাদানাচ্চ তধানীম্ মতীতত্বেনাখ্যানা“ছ্বৈব- 

স্বতেহস্তরে শ্রাপ্তে অষ্টাবিংশতিমে যুগে? ইত্যত্রৈব বক্ষ্যমাণস্থাচ্চ ইদমুপাখ্যানং 
টন্তন্বন্বস্তরীয়ং, কিঞ্চ স্বায়স্ত্রবেহপি দিত্যাদের্জন্মীভাবাৎ ন প্রথমমন্বত্তরীয়মপি 

কিন্তু দ্বিতীয়মনন্তরীয়মেবেতি গম্যতে | “এষ যন্বস্তরে ব্রন্মন স্ব্গঃ স্বারো চিষেহস্তরে' 

ইতি পরাঁশরোক্তেশ্ঠ । এবং চেৎ যষ্ঠমনন্তরীয়ামূতমন্থনোপা খ্যানে দেবাসুরযুদ্ধে 
“শুস্তনিশুস্তয়োদেবী ভদ্রকালা তরন্থিনীশতি যদষ্টমক্কদ্ধে দ্রশ্তুতে তদন্ঠো নিশুভ্ত- 
শুভ্তে, কল্লান্তরীয়ং বা তদাখ্যানং, প্রাগুক্তবচনাদোদ্ধব্যঘ ! অথ প্ররুতার্থে 
বাখ্যায়তে। পুরা পূর্বন্মিন কালে শুস্তনিশুস্তাভীম অসুরাভ্যাং শচীপতেঃ 

ইন্দস্য ট্রিলোকাৎ যন্রভাগাশ্চ স্বতা অপনীতাঃ। শচীাপভেব্রিতি মুখ্যতয়োক্তং 

সর্যেষাং দেবানা" যন্রভাগাঁপহারাৎ । মদবলাশ্রযয়াৎ দো গর্ববঃ, বলং শক্তি- 

স্তয়োরাশ্রয়াৎ তদেকাপিকরণত্রীৎ ; আ শ্রীরতেহসৌ াশ্রয় ইতি বুুৎপত্তাবপি 

নক্কণয়া বন্বপ্রনানেো লোদ্ধবাঃ। আশ্ররন্বা(দতার্থঃ। যদ; ভাবে উঃ হেতৌ 

পঞ্চমী । তথাচ বামন পুরাঁণৎ “কশ্যপন্ত দন্বর্নাম ভার্যাসীদ্দিজসত্তম | তত্তাঃ 

পুত্রক্য়ং জজ্ঞে সহস্তাক্ষাদ্বলাধিকম্ | ক্চোষ্টঃ শ্বস্ত ইতি খাতে" নিশুস্তশ্চাপরোহ- 

স্বরঃ। তৃতীয়ো নমূচির্নাম মহাবলপরাক্রম” ইতি “শ্রেণীশীলশ্রস্তাধি”তি সভেদ- 
দর্শনাৎ শুল্তনিশুন্তে তালবাশকারাটো | শুন্ভ শোভার্ছে সাতুঃ ॥ ১ ॥ 

খধি বলিলেন, পৃর্বকালে, শুস্ত নিশুস্ত অন্ুরদ্ধয় ঝলগর্ধের প্রভাবে 

১ত্রলো এ্রা ব্ভ্ীধঘ অংশ ইন্দের নিকট হইভে কাঁড়িয়। লইল। ১। 

তাবে সূধ্যতাং তদ্বদাধকারং তথৈন্দবমূ । 
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ ২ 

( নাগোজী ) তানেবেতি । স্থুবতি কণ্রণি লোকং প্রেরয়তীতি সৃ্্যন্তস্ত 
ভাব সর্দবলোককম্মপ্রেব্রকতা ৷ তদ্বদৈন্দবমর্ধিকারং তথা! কৌবেরং বরুণন্তয 

চ'ধিকাঁরমিতালয়; ॥ ২ ॥ 

তন্বপ্র। তান্ব। তো শুস্তনিশুস্তাবেৰ স্থধ্যতাং চক্রাতে কৃতবস্তৌ, তদ্ধৎ 

ন্দবম্ অধিকারঞ্চ চক্রাতে | তদ্বৎ তাদৃগেব নতু স্থধ্যাচজ্মসাভ্যাং কেনাপি 

প্রকারেন ন্যুনৌ, তথা কৌবেরং কুবেরসন্বদ্ধিনন্, অথশবশ্চার্থঃ | যাম্যং যম- 

সন্দদ্ধিনঞ্চ ব্কণশ্ত চ অপিকারং চক্রাতে ॥ ২ । 



২৬০ শ্রীপ্ীচ্তী। 

সেই দুই অস্থুরই সূর্যোর কার্ধা, চন্দ্রের কার্য, যম-কুবের ও বরদণে 

কার্ধ্যও তাহার্দিগের মতই করিতে লাগিল । হ। 

তাবেব পবনদ্ধিঞ্ণ চক্রতুর্বহিনকন্মম চ॥ ৩ 
দেবীভাষ্যম। দ্বিপদীরূপঃ রা ॥ ৩। 

( নাপোজী ) তাবিতি | পবনঃ খধ্যতেশুনেনেতি করণে জিন্ । তে 

তদধিকারমিত্যর্থ: ॥ ৩ ॥ 

তত্বপ্র। তাবেব। অর্দপদ্যমিদম । তৌ শুভ্তনিশুভ্তাবে ব পবনদ্ধিং পবনৈ, 
শ্বধ্যৎ বহনজলপ্রক্ষেপণাদি ব্িকম্ম জলনাদি চ চক্রতঃ। এতেন সর্বশক্ত্যাশ্রয়ত্বং 

দর্শিতম্ ॥ ৩ ॥ 

তাহার ছুই জনেই পবনের আধিপত। গ্রহ7 করিল, অগ্নির কার্যও 

চালাইতে লাগিল | ৩। 

ততো দেবা বিনিধুত। অধটরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ। 
হৃতাধিকারাস্ত্রিদশাস্তাভ্যাং নর্ধ্বে নিরাকৃতাঃ। 
মহান্রাভ্যাং তাং দেবীং সংম্মরপ্ত্যপরাজিতাম্ ॥ ৪ 
তয়াম্মাকং বরো দত্তে। যথাপৎস্থ স্বতাখিলাঃ। 
ভবতাং নাশযিষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদ ॥ € 

দেবীভাষাম্। তত ইহ চতুর্দ ষট্পদীরূপহ শ্লোকঃ | অস্থাত্বরাভ্যাং 

তাভ্যাং হৃতাধিকারা নিরাকতাঃ সর্ষে এ; দেবাঃ বিজিগাষবঃ সন্তঃ তাম্ 

অপরাজিতাং দেবীং সংশ্মরস্তীতি বর্তমানস।মীপ্যে ভতে লট ॥ এতেনাস্ত দ্বিতীয়- 

মন্বম্তরীয়ত্বং স্চিতম্ । শ্মরণপ্রকারমাহ--তয়েতি । ৪1 ৫। ূ 

( নাগোজী ) হৃতেতি। আত্মসা-কৃত! ইতর্থঃ। অধিকান্ত্িরাবৃত। 

দশ ব্রিদশাঃ অধিকারুত্তরূপাম্তভাবেনৈকাথাভাবঃ | তেন ব্রয়স্ত্িংশদিত্ার্থত। 

তে চার্কা দ্বাদশ রুদ্র একাদশ বসবোছুষ্টৌ বিশ্বদেবৌ দ্বাবিতি। এক 
এব ত্রিশব্দস্ুন্তরেণাভয়ার্থঃ | নিরাকৃতাঃ স্বর্গাদপি নিরাকৃতাঃ নিঃসারিতাঃ 
সংস্মরস্তি স্তবন্তঃ। বর্তমানসামীপ্যে ভূতে লট. ॥ ৯ ॥ 

( নাগোজী ) তত্রৈব হেতুমাহ | .তয়েতি। স্মৃভা সতী আঁখলাঃ 
পরমাপদ ইত্যন্বয়। ॥ ৫ ॥ 



পঞ্মোহ্ধ্যায়ত | ২৬১ 

তত্বপ্র। ততো । নার্দমোকেনানয়ঃ । ততস্তদনন্তরং সর্বেব দেবা ইল্সাদয়ঃ 

তাভ্যামসুরাভ্যাং নিরাকৃতাঃ খণ্ডিতাপিকারাঃ সন্তঃ তাং মহিষাম্বরনাঁশে দৃষ্টপ্রভা- 

বাম্'“অপরাজিতাঁং সর্ধবঙ্জিত্বরীং দেবীং সংস্মরস্তি -ম্মত্যুহ্যম। কিন্তৃতাঃ ? বিনি- 

দ.তাঃ ভয়েন কম্পিতাঃ স্থানাদারিত! বা, ভ্রক্ঈরাজ্যাঃ রাজ্যাৎ রাজকর্খুণো ভ্রষ্টাঃ 

রাজ্জদন্তাদিঃ ভ্রষ্টং রাজাং বেষাম্ ইতি বা। পরাজিতাঃ যুদ্ধে অতিভূতঃ, হেতু 
গর্ভমিদং, যত ইতার্ঃ, আতো হৃতাধিকারা; লতঃ অধিকারে নিজনিজমধ্যাদা 

যজ্ঞ ভাগাদিরবা যেনাং, ভ্রিদশীঃ বিশেষণমিদং, তিশ্বঃ কৌমারপৌগ গুকৈশোর- 

রূপা, যদ নালা-কৈশোর-যৌবন্রূপাঃ। দশী বয়োহবস্থা যেষাং নির্জরত্াৎ। 

যছা ত্রিগুণা দশ বয়োহচ্ছেদিকা যেষাং ত্রিংশদ্মীয় উন্যর্ঘ, বভবীহো ডঃ সমা- 

সান্তঃ' যদ্বা বিশেষামিদৎ, ততোহদেবাঃ উতাত্রাকরপ্রশ্নেষঃ। কীদৃশাই ? 

অদেবাঃ দেবনং দেবঃ ক্রীড়া বিজিগীনা বা কান্তির, তদ্রহিতাঃ সতত্রভয়াকুল- 

চিত্তত্বাৎ ক্রীড়াতীনী। ইতার্থ ।  আঅতিবলো দগ্রত্বাত্বয়োর্বিবজিগীবারহিতা ইতি 
বার্থ । ভীনাশিকারাদিত্বাৎ গিরন্তরচিন্তয়া ন্াভাবিককান্থিরহিতা বী অর্থঃ | 

যদ্ধা অদেবা মনুমা! উব, লুপ্রন্বাদাধিকারত্বার্টিত লুপ্তোপমী ॥ ৪ ॥ 

পরাজিত রাজাভ্রন্ট ও অধিকারচত, স€ল দেবগণকে অবশেষে সেই 
মহাস্থরদ্বর অপমানিত করিয়া শিক্ষা'শিভ করিয়! দিলে তাহারা সেই 

( পূর্ব্বোপকারিণী ) অপরাঁজিত৷ দেবীকে অস্তরজয়েচ্ছায় স্মরণ করি- 
লেন, ভাঁবিলেন, "তিনি আমাদিগকে নর দিয়ছলেন যে, আপতকালে 

তোমরা আমাকে স্মরণ কারলে, তোমাদিগের সকল আপদ তৎক্ষণাৎ 

দূর করিব। £€ 1 €& | 

ইতি কৃত্ব। মতিং দেব। হিমবন্তং নগণেশ্বরমূ। 
জগ্য স্তত্র ততো৷ দেবীৎ বিষুমায়াং প্রতুষ্ট বুঃ॥ ৬ 

দেবীভাষাম্ । বিঞুমায়াৎ বাপকত্বাৎ বিষ: পরমাত্মী, “বিষেোঃ পরমং পদ্দ- 

মিত্যাদিশ্ররতেঃ | তৎসহিতা। মায়! বিষুমীয়া, তগ্তা মারা বা, যঙষ্টযর্থঃ সঙ্গদ্ধঃ সচ 
সাহিতারপ ইন্ডি নৈয়ায়িকাঃ। বিষণ বাপকতাৎ পুরুষ, তদধিষ্ঠিতা মায়া 

প্রকৃতিন্নিতি সা"খ্যাঃ। মহাঁমায়াশব্ববন্ম তাম্তরমীলোচনীয়ম্। তেষু কুত্রচিৎ 

বিঞ্ণরিতি মায়াবিশেষণং কচিচ্চ সম্বদ্ধবিশেষ ইতোতাবান ভেদঃ স্বয়মুন্নেয়ঃ | 
সিদ্ধাস্তিমতে বিষ্ণুরেব পরমাটজৈ মায়া মহামায়েতি। বেদাস্তিমতে বিষুসন্বদ্ধিনী 
মায়া চেতনোপাধিত্থবিশিষ্টমায়া, তেন মায়াবচ্ছিন্-টচতনলাতঃ। বিষুশব্মেন 



২৬২ শ্রীশ্রী গ্টী 

রহত্বাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, ব্রহ্ম চেতনঞ্চেতোকোহর্থঃ | বিঞুমায়ী বিধে 

শ্রীকষ্ণন্ত শক্তিরিতি টিঝণবাঃ | হিমবস্তমিতি “উমা ঠহমবতীমি"ত্যাদিশ্র 

রাঁবিতাবহেতুত্বোপলকেঃ | ৬। 

( ন'গোজী ) ইতীতি। ভবান্া অভিবাততিস্থানত্বাদ্ধিমবদগমনম্ 

তত্র হিমবতি শুভ্তনিশ্ুভ্তদমন্যাঃ সরন্সতীত্েহুপি যথা বিষ্মায়াত্ 

থোক্জমুপ ক্রমে 1 শ ॥ 

তত্বপ্র । তয়ী। জ্বীভাগাঙয়ত় । সয়া দেবা! অন্মাকং সঙ্গে বরো দও 

মহিষাস্বরবধকালে । কোঁহাসৌ বর ইতাীহুঃ--আপৎস্র যথা যথাবৎ স্মৃতা 

তৎক্ষণাৎ স্মরণক্ষণং প্রাপা* সগ্তম্াৎ পঞ্চমী বা, ম্মরণক্ষনে, ভবতাম অধিল 

সমগ্রাঃ পরমাপদো। ন'শয়িষ্যামি। ইতি মতিং বুদ্ধি: রাত্বা দেবা হিমবন্ত 

হিমালয়ং নগেশ্বরং পর্বতরাজ” জগ. মতিপুণ্যক্ষেত্রত্বীৎ তস্তাঃ প্রাতুর্ভ।বস্কান 

স্বাচ্চ। ততো গমনানভ্তরং তত্র হিমবতি বিঞ্ুমীয়াৎ দেবীং প্রতষ্টবুঃ প্রকর্ষে 

স্কতবস্ত? ॥ ৫ ॥৬। 

দেব্গণ এই চিন্তা করিঘ। গিরিরাজ হিমালয়ে গমন করিলেন, অন ন্' 

তথায় সেই ঝিঞুমায়া দেবীকে স্ব করিতে লাগিলেন ৷ ৬ । 

দেব উচুঃ | 

নমে৷ দেব্যে মহাদেব্যে শিবায়ৈে সততং নমত। 
নমঃ প্রকৃত্যে ভদ্রায়ে নিয়ুতাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ৭ 

দেবীভাষাম । দেবো শম় আহাদোব্যে শিবায়ে নমঃ, ভদ্রায়ে প্রকৃতো নমঃ, 
নিয়তাঃ সম্ভঃ তাং ত্রিকূপাং প্রণতাঃ স্ম। প্রথমনমোহস্তেন তামস্তা। ছ্বিতীরনমো- 

হস্তেন সাত্তিক্যান্তৃতীয়নমোহুস্তেন চ রাজন্াঃ জ্তবং, শিগেন চ ত্রিরূপীয়াঃ | গর্বব- 

হেতোরদ্দনহেতোর্বা তমোনামকাদরষ্টসমষ্টেঃ সাহিতাঁৎ পরমাজ্মনৌ গর্ববার্থক- 

দৈবাঁদিকদিবধাতৃনিষ্পন্না অন্দনার্থকচৌরাদিকদিবধাতুনিষ্পন্নী বা দ্েবাতি সংজ্ঞা । 
অর্দিনং হিংসা সংহার ইতি যাবৎ । জ্ঞানাদিহেতুসত্বশব্দবাচ্যাদৃষ্টসমষ্ট্েঃ সাহি- 
চোন ম্বপরদ্যোতনহেতুতয়া মহত্বান্দযৃত্যর্থকদিবধাতুমূলা মহাদেবীতি, যতস্তী- 

বদিয়মন্ভানপি স্বমহিয্বা তত্বমববোধয়তি, সৈব শিবা “শাস্তং শিবমছ্বৈতমি”তি 
্রতেঃ। প্রকরোতি প্রকৃষ্ট কৃতির্যস্তা ইতি বা প্ররৃতী রজোইদৃষ্টসহিতা ভবস্ত্যপি 
ভদ্র ধবংসপরিপছিক্ৰান্পজলম্বরূপ1 । মহামায়া যথা তামসী প্রথমচরিতে 
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ব্যাখ্যাতা তথা রাজসী সাব্বিকী চ বেদিতব্যা। ত্রিদশাঃ কিলাস্ুরসমরকাঁলে 
বিঞুমায়াম্মরণবিরহমন্ধ্যায় স্বেযু তমঃপ্রভাবমুপলভমানাস্তামসীপ্রসাদায় প্রথমং 
তাং নমশ্চক্কুরিতি ধ্যেয়ম্। ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ। সাংখ্যাম্ত সত্বাঁদি কমনুষ্ট 

নানুমন্তন্তে কিন্ত বিলক্ষণগ্ণরূপং, স্বরূপমেষাং সাংখ্যতত্বকৌমুদীটীকায়াং পুর্ণি- 
মায়া, প্রপঞ্চিতমম্মীভিরন্ৎ সমানম্। বেদান্তিনস্ত-_-সমস্বস্তস্থুলশরীরাবচ্ছিন্- 

চৈতন্তৎ দ্যোতনাঁদ্দেবীতি, তথাবিধস্থস্মশরীরাবচ্ছিন্নচৈতন্ৎ মহাদেবীতি স্বপ্রেহুপি 
দ্যোতনাৎ পূর্নবমপেক্ষ্য মহন্বমিতি মহাঁদেবী। কারণশরীরাঁবচ্ছিন্ন*ৎ চৈতন্তং 

প্রকৃতিরিতি। তথাচ নম ইত্যশ্য ছিরারৃত্তযা দেব্যৈ নমঃ১ মহাদেব্যে নমঃ, 

প্রকূতো নম: ইতি পৃথক্ পৃথক নমস্কার, ভদ্রাটর শিবারে নম ইতি নিরবচ্ছিন্্ত 

চৈতন্তৎ শিবমিত্যাচাতে ৷ শান্তাত্বাত্রদেব ভঙ্জং “শাস্তং শিবমদ্বধৈতং চতুর্থং মন্তস্ত” 
ইতি শ্ররতেঃ। তেষ।মৈকোন নমস্কারস্ নিদ্ভাঃ প্রণতাঁঃ স্ম ভামিতি। অত্র 

স্জীলিঙ্ঘনির্দেণঃ দেবতায়৷ 'বশেষ্যত্বাভিপ্রার়েশ । “সেয়ং দেবতে, ত্যাদ শ্রুতেঃ | 
দাঁচ দেবতা প্রন্ৈব এন্মন্থাত্র । ন্সথবা দেব্যৈ জ্যাতীবূপার্ম“জো1তিদীপাত” 

ইতি শ্রুতেঃ। নমঃ ইয়মের ত্রন্মরূপী নত্বন্তা কাচিজ্জো (তদেবতেত্যাহ- 

মহাদেব্যৈ ইতি, মহাছাতিরূপা “জো তিষাং জ্যোতিরিশতি, 'তমেব ভান্তমন্থ্- 

ভাতি সর্বমি”তি চ শ্রুতেঃ, নচেদমেব কেবলং ত্রহ্মলিঙ্গং কিন্ত শ্বায়ৈ ইতি, যদি 

*মন্দলমপায়ি স্তাঁৎ তশ্তা মঙ্গলত্বং বাহন্েত, অথাঁনপায়ি তত্বত এব মঙ্গলং,_ 

হন্মাদনপায়িমঙ্গলবূপায়ৈ ইতি শিবাষে ইত্যন্তাথঃ। তদীয়শুপ্দোপাপিভদ্রা প্রকৃতিঃ 

- থা মায়েত্যুচ্যতে, তামপি নমন্র্বস্তি, প্রত্যেকনমস্কারানস্তরং নিয়তা ইত্যাঁদনা 
(মিলিতাং নমস্কৃব্বস্তীতি বেদীন্তনঃ। 'সদ্ধান্তিমতে চ নিত্যসম্বদ্ব'চদচদুভয়রূপায়া 

বিঞ্ুমায়ায়া দেবীত্বাদিকং সর্বৈবোপপদ্দাতে ইতি তর্থং ন প্রযতাতে | বিশে- 

ধন্দেতাবান অচিদংশঃ সন্বপরিণামীঃ চেৎ সাত্বিকী দেবী, রজঃপরিণাঁমী 
"চদ্রাজসী, উম্ঃপরিণামী চেভামসীভ্াচাতে ইতি । মন্ত্রাণা দেবা দরূপত্- 

মাগমসিদ্ধং, কম্মাদীনাং তথাত্ঞ্চ  কথঞ্চিতুপপাদ্বনী যমেতৈবৈঝ্বাদিম্মতমপি 

বাখ্যাতম | ৭। 

( নাগোজী ) দ্যোতিতসার্ববাত্মোন স্ততিমাহ | দেবা উচু-_*ম 

ইতি। দেবী দ্যতাত্মিক! | মহাদেলী মহতাৎ ব্রক্মাদীনামপপি স্বর্গাদি- 

বব্হারপ্রবপ্তায়ত্রী। শিবা! কল্যাণরূপা, তদ্দেতুত্বাৎ। প্রকূতো ত্যষ্টি- 

শৈত্য । ভদ্রা রক্ষণশক্তিঃ । নিয়তাঃ সমাহিতচিত্তাঃ প্রণতাঃ স্ম। স্মেতি 

পাদপুরণে ॥ ৭ ॥ 
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তত্বপ্র। ভ্ভতিমাহ__দেবা উচুঃ। নম ইত্যাদি। দেব্যৈ প্রকাশরূপায়ৈ 

ইক্দিয়দপায়ে ইতার্থঃ। মহাঁদেবো মহতী চাসৌ দেবী চেতি ইন্দিয়াধিষ্ঠাত্যি 

সর্যাদিবূপাট় ইত্যর্থঃ। এবমপি কুত্রাপাসক্তিরাহিত্যমাহু:_শিবায়ৈ পরমা- 

নন্দরূপায়ে নিরপ্নাদৈ নিরপেক্ষায়ৈ বাঁ । যদ্বা যতঃ সর্ব্বেষাম্ ইন্দিয়িতদধিষ্ঠাত- 

রূপা অতঃ শিবা বিষয়ভে।গসম্পর্কাৎ স্ুখকরী । যন্বা দেবো ইন্দ্রাদিশতিরপায়ে, 

মহাদেব মহাদেবন্ত শিবস্ত বিঞ্ণোশ্চ শক্তিঃ তদ্রপায়ে । প্রকৃত মূল প্রকৃতি- 

রূপায়ে, ভদ্রায়ে ভদ্রহেতুত্বাঁৎ ভদ্রা চিৎপ্রকৃতিঃ তন্যৈ । যদ্া ভদ্রয়ৈ মঙ্গল- 

কারিশো । পুববৎ সুখরূপত্থম অত্র স্বখহেতৃত্বমিতি ভেদঃ। ঘদ্ধা প্ররুতো কষ্টি- 

কৈ, ভদ্রায়ৈ পালনকত্র, উত্তরত্র রৌদ্রায়ৈ ইতি সভারকত্রৈন $ এতেন 
বন্ধবিঝুশিবরূপায়ৈ ইতুযক্তম্। শদুক্তন্, “উৎপত্ভিস্থিতিনংতীর্ঘটযিতৃৎ পত্তে 
ভ্রিকূপাৎ তঙ্গমি”আগমে । সততম্ অনবরতং নমঃ কুম্ম ইভার্থঃ। নিয়তাঁঃ 

তদেকাত্তানঃ সন্তঃ ম্ম বয়ং তা” প্রণতাঠ ভক্তাতিশয়দোতনায় পুনঃ পুনর্নঃশব্দী- 

বৃত্তি ॥ ৭ ॥ 

দেবগণ বলিলেন, দেবীকে ( সতত ) নমস্কার, মহাদেবী শিবাকে স্তত 

নমস্কার, 'ভদ্র। প্রকৃতিকে ( সতত ) নমস্কা«, আমরা নিরমী হইয়া তাহাকে 

প্রণাম করি । ৭1 

ভাষ্যব্যাখ্যা। “নমো দেব্ৈ' ইন্যাদি স্তবের না পৌরাণিক দেবীল্ুক্ত | 
ঝগ্েদীয় দেবীস্থৃক্ত হইতে ইহা ভিন্ন ' এই স্তবের ভ্রিগুণের প্রতোক ও জমুদায় - 

রূপ গ্রহণ কর! হইয়াছে । ত্রিগুণ হ্(বমতে ত্রিবিপ্ধ অদুষ্ট * সাংখাদিমতে 

রজঃ ও তমঃ নামে প্রসিদ্ধ গুণ। প্রথম মন্ত্রে তিনবার 'নমঃ' ও একবার “প্র ডাঃ 

আছে। এটককগুণাবিষ্ঠাত্রী দেবী লইয়া তিন বার নং দস্ক।র, ও ত্রিগুণাপ্রিষ্টাত্রীর 

একবার প্রণাম । প্রণাম ও নমস্কর একার্থে প্রযুক্ত । দেবী অর্থে এখানে 

তামসী; হিংসাবাচক চুরাদি দ্িব ধা আছে, এখানে দেবীশব্দ উহ হইতে উৎ- 

পম, তদীয় অর্থ- হিৎসাপ্রধানা, সুতরাং তাঁমসী। মহাদেবী শিবা অর্থে সাত্বিকী 

এখানে দেবী অর্থে দ্যোতনশীলা, দো হতনশব্দে প্রকাশ । মহাদেবী ন্বপ্রকাশা 

এবং পরপ্রকাশিকা, শিবা মঙ্গলময় ভাবে অবস্থিত । প্ররৃতি_রাঁজসী প্রকতি 

সষ্টিকালব্যাপী কার্য যাহার আছে। তিনি ভদ্রা--কেনন। স্থন্টিহেত বলিয়া 
হিংসাবিরোধিনী । এই প্রত্যেক গুণাধিষ্ঠাত্রীকে নমস্কার করিয়। সর্ববাধিষ্ঠীত্রীকে ও 

দেবতার! প্রণাম করিতেছেন, “আমর নিয়মী হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করি” 

“মহাদেবী শিবাকে সতত নমস্কার” এই ঘে অংশ আছে, ইহার মধ্যে “সতত? 

১1 
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শব্দের অর্থ সর্ববদী-__প্রতোক নমস্গারবোধক শব্দে সতত' শব্দের সন্বদ্ধ জানিবে। 

ঈহ1 নৈয়ায়িকাদি সম্মত অর্থ। বেদাস্তিমতে “দেবীকে নমস্কার, মহাদেবীকে 

নমস্কার, ভদ্রা প্রকৃতিকে নমস্কার, শিবাকে নমক্কার ও তীহাকে প্রণাম করি 

তেছি” এই মর্ম্বের অনুবাদ তে, হটী নিম শব্দকে ৪ বার উচ্চারণ করিবে, 
আর একটা «প্রণতাঃ ত আছেই । স্ুলশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্তই দেবী, তদপেক্ষা 

অধিকতর বলিয়া স্থক্মশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য মহাদেবী, কারণ-শরীরীবচ্ছি্ন চৈতন্ত 

প্রকৃতি, নিরুপাধিক ব্রহ্গচৈতন্ত শিবা_-একীভূতন্বচিন্তায় শেষে প্রণতাহ । স্তুল 

শরীর-__জড়দেহ ; স্থক্্শরীর ঠক্জ্ির পঞ্চ প্রাণ মন ও বুদ্ধি, কারণশরীর অবিদ্ক” 

বামায়া। অর্থীস্তর মূল ভাবো আছে । এই কএক প্রকার অথ সিদ্ধান্তিমতে 

হইতে পারে | ৭। 

রৌদ্র।ষ্ৈ নমে। নিতাায়ৈ গৌর্যো ধাত্রো নম নমঃ 

জ্যোতম্বায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যে স্বখাদৈ অততৎ নমঃ ॥ ৮ 

দেরাভাঁষান্ | নি ভা ।7: ন্ দানি শন্ত, ইতি ভামস্যাও, /গীর্রো পাতা নত, 

উতি রাজন্যাত। জো [তলা হম চা স্বখাঘৈ তন নম, ইতি সাত্বিকা | 

রুদস্য ভাবো রৌদ্। পহভারশল্ভিত সা তমস্ঃ, টি ত্তো জংভাত্রন, 

নিভায়ৈ ইতি ঠা রোদ্র্যপদন্। সংভান্রার্থকতুদ্যোতনায় । সংহত্রী পরলে 

তিষ্ঠতি ভতো শিভগ, যদি স তিঈছি ন সা জা গৌর্যো ইতি, গৌরা 
রক্ত! “অজামেকাঁং লে!1»ত্ুক্রেপতি শ্রুতি বজবরপং বজসঃ | নন্তি গৌরীশ্দেন 

শুরু) বোধাতে দেৎ রঙ্গনে। লাভে? ন স্তাদিতাত আত ধাটত্রা ইতি, ধাত্রী জননী, 
জননশক্ষিস্ত রজস: প্রসিদ্ধ! জ্োৎকায়ে জোৎক্াসদৃ্টে ইন্দূজগ্প্রকাশবপাষৈ 

_ক্রিপ্র*ণসন্বরূপীয়ৈ উতি শলিতন্' উর কাশবপাষৈ 

সঞ্চি তুপ্রারন্ধসন্তরূপারৈ ইতি গলিতম্। পৃথগুন্তী তদভিন্€ সমষ্টিৎ বোঙঘ্িতুং 
নুখারৈ উতি, সুখ প্রকাঁশো সহ ু ষ্ট-জন্টাবিতি কাজি এতৈন সাংখাযোগ- 

মতে বাখাতে | বেদান্িনন্ছ বৌদ্রাপিয় লীমায়ৈ_“ভীষাম্মাদ্বাত: পৰ্ত” ইতাদি- 

শ্রতেত নিত্যাদৈ টহ কালিকবাপরহিতায়ৈ, “নিতাৎ জ্ঞানমিশতি শ্রোতেঃ, গৌটো 

স্বত্রানৈ “তক্বন্রং ক্গোতষাং 'জ্যাতিজ্তদ্যদাঝ্মবিদে বিছ্রিপ্ত্যাদিআতেঃ, নিশ্মী- 
লারৈ ইতি ফলিতম্। গৌরী ঈশ্বরোপাধিভৃতা বিশুদ্ধলত্তপ্রধান] মারা, তম্তাশ্চ 
উপাধাপাধেয়য়োরেকীভাবাদীশ্বরত্বরূপত্বমিতীশ্বরে  তাদাত্ম্যনির্দেশঃ | সত্ন্ত 

শৌক্লাৎ গৌরীতি মায়া-সংজ্ঞা, "অজামেকাং লোহিতশুক্রে”তি শ্রুতেঃ। গৌধ্যে 
ইতি বিশেষাং বা, তনুর্ডেকপান্যত্ববোধনায় । ধাত্রো *এষ সেতুর্ব্ধরণ” ইতি 
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শ্ুতেঃ ধারণহেতবে | এবং অন্ীন তয়! ত্রদ্মন্ব রূপং নমস্কৃত্য জগদনুগ্রহায় বিবেকেন 

তদুপন্তস্ততি- জ্বোত্ক্সাঁয়! ইতি । স্রথায়ৈ__সুখাত্মনে “কহ ব্রচ্ষে”তি “আনন্দং 

ব্রন্ষে”তি চ শ্রুতে:, তদেব জীবেশ্বরতয়া ব্যবস্বিয়তে আদিত্যতেজ ইব জোৎলী- 

চন্ত্ররপেণ। আদিতাতেসঃ খলু পীযুষপিগুপরিচ্ছেপচ্চন্্রসংজ্জেব সুখাত্মকন্ত 

চিদানন্দলক্ষণন্য মায়োপাঁধিপরিচ্ছেদাদীশ্বরনংভ্ঞা, চক্রতেজোহংশস্য জ্যোৎ্নী- 

সংজ্ঞেব ঈশ্বরচিদ*'শন্য জীবসংডাা । জ্োৎলায়ে জ্যোত্পাতুলারে । যথাশ্রুতং বা 

“চন্দরতারকং শরীরনিশতি শতেঃ ইন্দরপিণো অতএব জ্যোৎম্ায়ে- জ্যোৎন্সযী- 

স্তদীয়ত্বাদিতি । মতান্তরাগি জেতেষেবান্তর্তাবাণি | ৮ | 

( নাগোজী ) রৌদ্রায়ৈ ইতি সংহারশক্তৈম । নিত্য কাঁলানবচ্ছিন্ন! 

নিত্যাখাশক্তিরূপা চ। গৌরীতি ত'রণাদ্ধাএী জগদাঁধার। জ্োত্স! 

চন্দ্রকিরণা ৷ ইন্দুশ্চন্দ্রঃ ' ইদ্ঘুপলক্ষণম্ জ্যোতীরূপস্য ৷ স্থখা পবমী- 

নন্দরূপ। ॥ ৮ । 

তত্বপ্র। রৌদ্রী। রৌদায়ে ভীষণরূপাট্র পৃর্বসন্তদ্ধযাখযীতম্, নিত 
নাশেহপাবশিষাম|ণাঁরৈ, ধাত্যে জগদাপাররূপায়ৈ, উপাধিসশ্দ্ধং বারয়ছি গন্ধ 

অবদাত।ট্য় নিলেপাট় ইভার্থঃ। যদ্বা গৌধ্ে গৌরানাক্ত্যে তদ্বর্ণত্বাৎ। হশ্া- 
রূপিণ্যে চন্দুরূপায়ে, ন কেবলমেভাবৎ জ্যোৎ্নায়ৈ চক্তিকীরূপায়ে ॥ “যচ্চলুমাস 

যচ্চাগ্নো তত্তেজো বিদ্ধি যামকমি তি গাতীস্থভেহ মাঁমিকং তেজঃ এশী শক্তি । 

অতএব সুখাদৈ সুথদ।রিন্তি, সুখয়তীতি সুখা॥ ৮। 

[নত্যা রৌদ্রীকে ( সর্বদা ) নমন্ধার, গৌরী ধাত্রীকে বল নমস্কার, 

চন্দ্র ও জ্যোতম্বারূপিণী স্ুখাত্িকাকে সতত ননস্কার। ৮। 

ভাষ্যব্যাখ্যা। নিঠ্যা বোড্রা_ঠীমপী। কুদ্রশক্তি_সংহারশভ্ভি, এ শা 

প্রলয়ে অন্তহিত হইলে প্র;৬ সংহারশ্ভি বলা যায় নী, প্রলয়ের ভীষন +নস্তব- 

তার মধ্যে ঘে মহা শক্তি জাগর্ূক, সেই 'নত্যা তামসা শক্তিকে নমস্কার, গোর 

রক্তা, রজোগুণের রক্তবর্ণ, কিন্ত গৌরী শব শুক্লাও বুঝায়_এই কারণে ধান্মী- 

শব্দ "গৃহীত হইর়।ছে, ধাত্রী-_-জননী ১ স্ষ্টশক্তি রজোগুণেরই হইয়া থাকে, 
গৌরীধাত্রীর নমস্কারই রাজ্লী শক্তির নমস্কীর । জ্যোৎ্ন1, ইন্দ্র রূপিণী, সুখী-- 

জিবিধ সাত্বিকী শক্তি, স্বখ ও প্রকাশ সন্বের কাধা, যে প্রকাশ প্রকাশাস্তর- 

সাপেক্ষ, তাহ জন্ত-_জ্যোৎস্স৷ চন্দ্রসাপেক্ষ, সুতরাং জন্য সত্ব,_ইহার নামান্তর 
ক্রিয়মাণ সত্বাদৃষ্ট, জ্যোৎস্বাকারণ চন্দ্র, চক্্ররূপিণী বলাতে কারণরূপী সন্বাদুষ্ট 
বুঝিতে হইবে ; ইহ।তে সঞ্চিত ও প্রানন্ধ অনুষ্ট পাওয়া ্াইতেছে। এই ভ্রিবিধ 
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সই সুখা শব্দের অর্থ। ইহা নৈরায়িক টেবশেষিক মত। বেদান্তমতে রৌদ্রী-_ 

ভীষণা, গৌরী- শুরু", নির্মল) ; জো1ৎক্া-জবটৈতন্য, চু ও ধাত্রী ঈশুরচৈতন্ত 

-_স্থা নিত্যা নিরুপাধিক ব্রহ্ম । হ্ৃর্ধের কিরণ জলময় আধারে প্র“তফলিত 

ইতর! চন্দ আকাঁর পারণ করে, ব্রহ্মও মায়া নামক উপাধিসন্থদ্ধে ঈশ্বরসংজ্ঞায় 

আঁষাত হন। জোতনী_ চন্দ্রেই কিরণ অংশবিশেষ, জীব- ঈশ্বরেরই অগ্নি 

স্কুলিঙ্গবৎ অংশ, এই জগ্ঠ জীবচৈতন্তকে জ্যোত্লা বলা হইয়াছে । যিশি “এক- 

মেবাদ্বিতীয়ঘ-_( শ্রুতি ), জীব ঈশ্বর মাহা হইতে ভিন্ন নহে-ধাহার ভয়ে বারু 

চন্দ্র ন্র্ধা সকলে ভীত--“ভীষাম্মাঁৎ (শ্রুতি) সেই ভীষণ অথচ “ভচ্চুন্রং ' (শ্রুতি) 

শুন্র নিম্মল, নিতাৎ জ্ঞানমনন্তৎ (শ্রুতি | বিজ্ঞানম আনন্দম' (শ্রুতি) আনন্দ 

স্বরূপকে দেবগন নমস্কার কবিতেছেন । সিদ্ধান্তিমতে উভয়সম্মত ব্যাখ্যাই সংলগ্ন । 
নৈথায়িকের ব্যাখ্যায় আদৃষ্ট কথা বাদ দিলেই সাংখা-যোগসম্মত ব্যাখ্যা হয়। ৮। 

কল্যাণে প্রণত। বদ্ধ্যে নিদ্ধযে কুর্মো। নমে। নমত। 
নৈধত্যৈ ভুভৃতাং ল্ষ্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমে। নম ॥ ৯ 

দেবীভাষাম্। কলাণো প্রণভা ইতি সারিকা, রূদ্ধো সিদ্ধ নমৌ নমঃ 
ইতি রাজস্তাঃ, নৈধতো ভূভভাৎ লশ্ষ্মো নমঃ ইতি ভাঁমস্াত,। শর্বাণ্যৈে তে নমো 
নমঃ ইতি ম্হামারায়াঃ । অন্ত খলু জ্ঞানস্থখপন্ধৃহেতু তয়া কল্যাণরূপং, রজশ্চ 

প্রবর্তনসংগ্রহণহেতৃতয়া বৃদ্ধিনিদ্ধিহেতৃর্ভবতি, ক্রিয়1ক্পতরা রদিসিদ্ধাত্মকং বা। 

তমস্ত সংহারমৌহচেতুতয়া রাক্ষদশক্তী রাজাঞ্চ সম্পচ্চ যা নৈখতী ভূতৃতাং লক্ষমী- 
শ্চেতি বাপদিষ্টা। শর্বাশো তে তুভাম। অয পুথগুপন্যাসস্থ্রিবিধাঁদ উসমন্টি- 

লাভার্থঃ | শব্বাণী যথা পরমাম্মনতি ভাঁদটরসমষ্টিলক্ষণ।৷ মভাঁমারা জবতি তছুপ- 

পাদিতং প্রাগিতি নৈরায়িকাদয়ঃ | বেদান্তিনজ্ত কল্যাঁণ্যে ইতি ব্রহ্মলিঙ্গং শিব- 

মিতাদি শ্রুতেঃ। ক্রিয়াীনাৎ তন্মিন্বধাদেন আঅগ্ভজঙ্গবদভেদনিদ্দেশাৎ। 

রদ্ধাদিরপত্থং, যদ্বা রদ্ধিরহত্বং দিদ্ধির্নিতানিশ্চরঃ, তাবপি ত্রহ্মলক্ষণম্। 

নৈখ ত্যাদয়স্ত তছুপাপিভৃতত্রিগুণাত্মকমার়াসংগ্রহার্থাঃ ; নৈকতী তম ভূভৃতাং 
লক্ষ্মী রজঃ, শর্ববাণী সত্ব জ্ঞানঞ্রাধান্তাৎ, শর্ধেধ! মহেশ্বরস্তং প্রকৃত্য “স্বাভাবিকী 

জ্ঞানবলক্রিয়ী চে”তি শ্রত্যুক্তেঃ | ইতি ॥ ৯॥ 
( নাগোজী ) কল্যাণী ৩ৎকত্রাঁ। শর্ববাণী শিবশত্তিঃ। ৯॥ 

তত্বপ্র। কলাণ্যৈ ৷ প্রণতা বয়ং তন্যৈ নমো নমঃ কুর্ঃ। কলাশ্যৈ 
কল্যাণরূপায়ৈ বদ্ধে সম্পদ্ধপায়ৈ সিদ্ধো অণিমাদ্দিরপায়ে নৈখত্যৈ রাক্ষসশক্তো, 
ষদ্বা অলক্কীরূপায়ৈ, ভূভৃতাং রাজ্ঞাং লক্ষ্য শ্বেতচ্ছত্রচ'মরাদিরূপায়ৈ, যদ্বা! ভূভৃতাং 
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'পর্ববতানাং লক্ষে মণিরত্বাদিরূপায়ৈ, শর্ববানো মাহেশ্বার্ধো তে তুভাং নমো নমঃ । 

মানস্প্রত্যক্ষত্বাদযুক্মত্প্রয়োগত ॥ ৯ ॥ | 

কলাণীকে প্রণাম করি, বৃদ্ধি ও সিদ্ধিরপিণীকে নমস্পার করি, 

নৈষ্তী ও রাজলম্বপীকে নমঙ্কার করি, শর্ববাণীরূপিণী তোমাঁকে বনু 

নমস্কার করি । ৯। 

ভাষ্যব্যাখা!। কল্যাণী শঙ্গলরূপা বলিঘ। সান্তিকী। রদ্ধিসিদ্ধি ক্রিয়ারূণা। 

বলিয়া রাজসী 'এপ, সনঞ্চতভী ৪ রাজলল্পা ভিশ্না এ মোহহেত বলিয়া ভামসা। 

নৈখ'তী রাক্ষপা “ক্ত। তভ্রিগুণা শর্ববাণীর পরল প্রণাম | ইহা টনয়ায়িকাদি- 

সম্মত! (বদাস্থিমত এই .-কলাণী বক্ষ , বক্ষ ঘে কলাণস্বরূপ, ভা শ্রুতিতে 

আছে। 'শান্তৎ 'শ্বিম্, রদি-রৃভত্ব, দিদ্ধি-লিতা নিশ্চয়, রহত্ব ও নিত 

নিদ্দোষ জন ব্রনের লক্ষণান্তর, রিহভ্বাৎ রহভণতাদ ব্রহ্ম শ্ভরাৎ ব্িসিদ্ধি শে 

ব্রহ্ম বুঝাইতেছে । “সই ব্রদ্ষের তাগসা নাজনী ও সার্ৰিকী এই ভ্রিবিণ আবিদ্বাই 
উপাধি । ঠনঝশী তাশসী ; রাজলক্ষমী বিকেপনহুপা রাজসী 3 শর্ববাণী ভান- 

প্রধান সান্তিক ! স্বতরাং নিরুপাপি এ ছোপাপি ব্রহ্ম নমস্কারই এই ৃস্থের 

মর্থ। ৯। 

দর্গায়ৈ দর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ববকারিণ্যে। 
খ্যাত্যে তথৈব কুষ্ণায়ে ধুম্নায়ৈ নততৎ নম2 ॥ ১০ 

দেবীভাষ্যম্। ছুর্ণা ছুর্গপার1 সারেতি ত্র়ং পরমাক্মনো নাম, “ছুগাং 

দেবীমিতাদিশ্রতেঃ। জর্ধকারিণীভি পরমাআ্মসভিতাদুষ্টসমষ্টেঃ, খ্যাতিস্স্্ং, 

কক্সাধুশ্বেতি দ্বরমগ্রিশিখানাম, “কালী করালী চে”তাদি শ্রুতেঃ, মন্াগ্রিশিখয়ো- 

ধ্তসাধকত্বাৎ অদষ্টহেতৃত্বেনোপচারাদদুৃষ্টবপতরা পর্যাবসানম্। তথাচ বিশেষণ- 

তয়া বিশেষাতয়ী বিশিষ্টতয়া চ নমস্কারোপাসনং বিঞ্ুমায়ায়া ইতীদৎ মঞ্্রতীৎ- 
পধ্যম। ছুঃ প্রাণদ্দেবতা, তয়া গম্যতে প্রাপ্যতে, য্দ্বা তয়া তত্বেন বা গীয়তে 

ইতি ছুর্গা, “সা বা এষ] দেবতা হুর্াম দূরং হাস্য! মুতাদ্ররং হ বা অন্মান্যৃত্যু 
ভবতী”তি শ্রুতেঃ, দূরিতি দীর্থাট্যো বা শ্রুতৌ শব্দ ছুর্গেত্যত্র তু নামত্বাদ্হম্বঃ | 
ছুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তেহুসৌ ইতি বা? ছুর্গং পারয়তীতি দুর্গপারা, ছুর্গঃ সংসারঃ, 

“ছুর্গৎ পথস্তৎ কবয়ো বদস্তীগতি, অভয়ং তিতীর্যতাং পারমি”তি চ শ্রতেঃ। সারা 

সরবস্রেষ্ঠা “ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ঠত” ইতি শ্রতেঃ। খ্যাতি খ্যায়তে উচাতে 
অসৌ ইতি শব্দঃ তদ্িশেষশ্চ মন্ত্রপঃ ।* অথবা! সর্ববাণোব্মানি পরমাজ্ধনামানি-_ 



পঞ্চমোধ্ধ্যায়ঃ ২.৯ 

খ্যাতিঃ খ্যাতি প্রকাঁশয়তি জ্বানেন সর্বমিতি জাতা ইত্যর্থ। খ্যাতি বক্তি- 
সর্বেব্ষাং পদাঁনামর্থং বক্তেতি বা । “একো বর্ণো বহুধা যঃ করোতীশতি শ্রুতেঃ, 

রুঝ্ণা ধুতরা চেতি, বর্ণভেদশ্চাবচ্ছেদ কশরীরাভিপ্রায়েণ। ইতি টনয়ায়িকাদয়ঃ | 

অথবাকক্পা বেদান্তিনাং সম্মতপ্রায়াঃ । খ্যাতিরিত্যস্ত জ্ঞানমিত্যর্থঃ, জ্ঞানন্যরূপ- 

স্বাদ বর্গীণঃ, সর্বাধিষ্ঠানত্বাচ্চ কৃঝ্কা ধুতরা চেতি নাস্থুপপননমন্তদেতেনোক্তম্ ॥ ১০ ॥ 

( নাগোজী ) ছুর্গায়ৈে ইতি । ছুঃখজ্ডেয়ায়ে । হুগো  ছরধিগমও 

পরিচ্ছেদে! যন্তান্তশ্টৈ ' দর্গাৎ্ সংসারাৎ পারং করোতীত চ। সারে! 
বলং তদ্দতৈ। সর্ববনারিণো সর্ববজননে স্বতন্ত্ায়ৈ । প্রকৃতি পুরুষয়োর্ভেদ- 
ভস্কানং খ্যাতিস্তব্রপাঁরৈ প্রসি*দ্ধ চ। তদ্ধণা কৃষ্ণশক্তিশ্চ । ধুতরা. 
তদ্বর্ণ! ॥ ১০ ॥ 

তবপ্র। ছুর্গা। তে ভৃভ্যং নমৌ নমঃ, ভক্তযতিশয়দ্যেতনায় দ্বিত্বমূ। 
য়ে ছুঃখেন গম্যতে জ্ঞায়তে ইতি ছূর্গা, তৎ কুতঃ? ছুর্গ: দুর্গম দেশত * 
কালতণ্চ পার ইয়ত্তা যস্তাঃ, তৎ কুতঃ2 সর্ধবকারিটো সর্বজনন্টৈ, আদিকার- 
ণজ্জাৎ। অতএব সারায়ৈ সর্বশ্রেষ্ঠায়ৈ, যদ্বা সারায়ৈ প্রলয়েহুপাবশিষ্যমাণায়ে | 

লোঁকাশ্রয়াৎ স্ত্ীত্বম। “সারো বলে স্থিরাংশে চন্তায্যে ক্লীবং বরে ত্রিতি”তি 
[কাষঃ । খ্যাতি প্রতিষ্ঠারপায়ৈ, খাতিঃ প্রসিদ্ধিঃ। যদ্বা খ্য/তিধিকল্লাদি- 
পধ্কৎ তথা *চকাদশে, “বিকল্প: খ্যাতিবাদিনামিশতি । কৃঞ্ণার়ৈে এতেন তামন্্যে 

হতার্থঃ। যদ্বা ক্ষতি জগছশীকরোভি ইতি কৃৰ্ণা। যদ্বা' জনানাৎ পাপকর্ষণাঁৎ 

রুঝণা ঘদ্বী “ক্ুষিতৃবাচকঃ শব্দো ণশ্চ (নিব তিবাচকঃ । তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম 
রং ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি ব্যুৎপত্তা তদাত্মকত্বাৎ ব্রহ্মস্বরূপরব্ণক্মিকায়ৈ / 
হথচ শ্রতি, “কৃষ্ধাম্মিকী জগৎকত্রী মূলপ্রক্ততিরূপিধী”তি, গৌতমীয়ে চ “কৃষ্ণা, 

'স্থকা প্রকৃতিরি”তি, বাচ্যভেদাৎ স্ীত্বম। ধুত্রায়ে তদ্র্ণাট়ে। যদ্ধ। ধূমযোগাৎ 

বৃ যজ্ঞবিদ্যা । যছুৃক্তং “আহ্ধূত্রধিয়ো বেদমি ত্যাদি। যদ্বা ধৃত্রা পিতৃষাঁন- 

স্বরূপ] ধূম্মার্গত্বাৎ, যোগিন্যৈ ইতি বিদ্বাবিনোদহ ॥ ১০ 1 

দুগা, দুর্গপারা, সারা. সর্ববকারিশী, খণতি, কৃষ্ণা এবং ধুআকে সতত 

নমন্জার | ১০। | 

ভাষ্যব্যাখা। । দুর্গা ছুর্গপারা এবং সারা এই তিনটাই পরমাত্মার যৌগিক নাম; 
দুরু বা দূৰ্ প্রাণদেবতা, ইহার প্রসাদে পরমাত্মসাক্ষাৎকার হয়_এইজন্ প্রাণ 
দেবতা দ্বারা লভ্য বলিয়া পরমাম্মার নাম ছুর্গা, সংসারবূপী দুর্গম স্থান হইতে পার. 
করেন বলিয়া ক্তাহার নাম তুর্গপারা, অসার সংসারে--একমাত্র তিনিই গার বা 
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শ্রেষ্ঠ এইজন্ট সারা। পরমাত্মসহিত অদৃষ্টনমন্তি মহামায়া, ইহা! পূর্বেব বলা হই- 

ঘাছে। তিন নাম দ্বারা জিবিধ আদৃষ্টসম্বদ্ধ বুঝিবে। সেই অবুষ্ট সহকারেই 

“তিনি সর্ধকারি্ী । অদুষ্ট, মন্ত্র 'ও অগ্ি-আনতি-মূলক যজ্ঞের অব্যক্ত ফল__ 
মহামায়া সে অনুষ্টরূপিণী, ইহ] বুঝাইবার জন্য দেবতারা গ্তাভাকে অনৃষ্টহেত মন্ত্র 

ও অগ্নিশিখাকপে বর্ণনা করিতেছেন । খ্যাতি মন্ত্র, কৃষ্ণা ও ধূআ-_অগ্নিরই 

দুইটী শিখী ; বেদে ইহার উল্লেখ আছে । অথব। খ্যাতি অর্থে জ্ঞাতা, সর্ববন্ত, 

কিংবা যাবতীয় সংস্কত শব্দের অর্থবক্তা,ইহাও পরমাজ্মার নাম। তিনিই 

নানাবর্ণণ- পরমাত্ম। যে আকার ধারণপূর্ধক নানাবর্ণ গ্রহণ করেন, তাহা শ্বেতাশ্ব 

তর উপনিষদে আছে; সুতরাং ধূআা ও কু বলিলেও তাহাকেই বুঝাইবে । 

ইহ! নৈয়াপ্িকাদিসম্মত অর্থ। এ অর্থে বেদান্িগণেরও সম্মতি থাকিতে পারে, 

তবে খ্যাতি অর্থে জ্ঞান? ধরিলে আরও ভাল । সক বস্তরই অধিষ্ঠান বলিয়া 

বর্ভেদেও- আপত্তি হইতে পারে ন!। অন্ঠান্ত নতেও এ শ্লোকের অর্থে 

বিবাদ নাই । ১০। 

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতান্তস্যি নমো নম:। 
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যে কৃত্যে নমো নমঃ । ১, 

দ্রেবীভাষ্যম। অতিসৌম্াতিরৌজ্রাদ়ৈ নতাঃ ইতি রাজন্াঃ, সৌম্যং সত্ব 
তদতিক্রাস্তা তদনস্তর্তা, রৌদ্রং তমঃ তদতিক্রাস্ত। চ, তশ্তৈ ; জগত্প্রতিষ্ঠায়ে 

নমঃ, ইতি সীত্বিক্যাঁঃ, কতো দেবো নমো নম ইতি তামন্যা তন্তৈ নমো নমঃ, 
ইতি ভ্রিরূপায়াঃ । আর্থক্রমেণ তপ্তৈ নষে। নম ইত্ান্তান্তে নিবেশঃ। রাজন্ে 

ইত্যাদ্রন্ার্থঃ জগৎ্প্রতিষ্ঠায়ৈ জগৎস্থিতিহেতবে সাদিকো ইত্যথন্ স্পষ্টই কুট 
হিংসায়ে “কৃতিঃ করণহিংসয়োরিশতি মেদিলাক্তেঃ । দেবো ইতি প্রাগুক্ত হিংসন- 
কত্র্াদ্যথথকম্-_হিংসা দেবী চতামসী শভুবতি। তন্যে ইতি ত্রিরপাৈ ইতি 
ফলিতম্। ইতি নৈম্নায়িকাদয়ঃ। সৌম্যং রৌডঞ্চাতিক্রাস্তা ইত্যনেন “অস্ঠল- 
মনথি"ত্যাদিশ্রুত্যুপদর্শিতনির্ববশেষত্বমুপলক্ষাতে, তেন নর্ববধন্মরহিতমিতি ত্রহ্গ- 

লক্ষণমুপস্থিতম্। জগত্প্রতিষ্ঠা ইত্যপি ব্রচ্মলিচ্দং "দায় তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠ)” ইতি 
শ্রুতেঃ। ক্রিরতেহুনয়েতি. কৃতির্দেবী মায়া । উপাধেরমুপাধিঞ্চ পুথঙ়নমস্তত্য 
তন্তৈ ইত্যনেন উপাধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্তং নমন্থস্তাতি বেদাস্তিনঃ। আন্দুক্তপ্রীয়- 
সুন্নেরম্। ১১। 

( নাগোজী ) অতীতি। বিদ্যাত্বনে সংসারশমকত্বাদতিসৌম্য। | 



পঞ্চমোহ্ধ্যায় ২৭১ 

অবিদ্যারূপেণ সংসারহেতৃত্ব'দরতিরোদ্রা।। নে! নমঃ ইত্যেতদুত্তিপপূর্ববকৎ 
নতাঃ নত্রা ইত্যর্থঃ। জপত্প্রতিষ্টা জগহ্পাঁদানকারণম্। (নন্য দেব- 
শক্তি; । কুতিঃ ক্রিয়। ॥ ১১। 

ততৃপ্র। অতি। নতা বয়ং তন্তৈ নমে। নমঃ কুম্মঃ উত্তান্থয়ঃ । অতি- 

সৌদ্া' অতাহ্লাদিকা, অতিরৌদ্রা অতিভীবণা, সা চাঁসৌ সা চেতি বিদ্যাবিদ্যা- 
বূপত্বাৎ তথাত্ব', জগত্প্রতিষ্ঠায়ৈ জগৎস্থ চেতনাচেশনপ্রপঞ্চেষু প্রকর্ষেণ স্থিতি- 
ব্য: সর্বান্তর্ধামিন্যৈ উতার্চঃ। এবমপি দেব্যৈ দো।তনশ্রীলায়ে, নির্লেপত্বাৎ 
কত্যে ক্রয়াপায়ৈ। যদ্বা জগতাং প্রতিষ্ঠা প্রতিপালনং যন্তাঃ হেতোঃ, তৎ 

কুতঃ ? কুটতা কতির্বার্তী কুধ্যাদিক্রিরারূপা ভদ্রপাটিয়, দেব্যে জগৎফলদাত্র 
ক্রিয়াফলন্ত দেবতাঁধীনত্বাৎ ॥ ১১ ॥ 

অতিসৌম।-অতিরৌদ্রকে নমস্কার, জগত্প্রতি্ঠাকে নমস্কার, কৃতি- 

দেবীকে বল্তবার নমস্কার এবং তৎসমষ্টিরূপাকে বতবার নমঞ্জার | ১১। 
ভাষাব্যাখা!। অতিসৌদাা-অতিরৌন্দ্রা রাঁজসী : সৌমা সত্বগুণ, যাহা 

তাহার অন্বর্দত নহে এবং রৌদ্র তমোগুন, যাহ] তাহারও অন্তর্গত নহে,__রজো- 

খণ এইরূপ ভইয়। থাকে । জগৎপ্রতিষ্ঠা--পাঁলনী শক্তি সাত্বিকী, কাতি দেবী 
তাদপী। কুতি শবের অর্থ হিংসা ।* দ্রেবীশব্বের এক অর্থ হিংসনকত্রী । 

হিংসান্মসিকা এবং হিংসনকত্রী বলিয়া! ক্তি দেবী তামসীরই বোধক । তস্ঠৈ বলিয়া 

ত্রিরপার পুথক্ নমস্কার আঁছে। অর্থের অন্থরোবে- পাঠের ক্রম পরিবর্তিত 
হইঘাছে। উহা নৈর়াম্িকাদিসম্মভ অর্থ । বেদান্তিমতত অর্থ এই,_-অতি- 

সৌমা! অতিরৌদ্রা “অশ্থল অন এই ভাবের কথা; উহাতে লর্ববিরুদ্ধ ধর্মের 

বিশ্রামন্তান ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে । তাহাতেই জগৎ পতিপ্লিত--এ বিষয়ে শ্রুতি- 
প্রমাণ আছে; তাহারই উপার্ণি--ক্ুতি দেবী অর্থাৎ কাধাপ্রধানা দেবী-মায়া | 

অর্থীৎ “নরুপাধি চেতনকে নমস্কার এবং উপাধি মায়াকে নমক্কার। উপাধি 

উপধধেয়-গিলিত ঈশ্বরকে বহু নমস্কার-_ ইহাই “তন্যৈে নমো নম১ ইহার অর্থ । 

ব্রহ্ম বোধক শব্দের স্্ীলিঙ্গে নির্দেশে বাধক নাই, কেননা শ্রুতিতে “সেম 

দেবত” এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গ নির্দেনেও ব্রঙ্গের উল্লেখ আছে; বিশেষতঃ স্ত্রীমৃত্তি 

গ্রহণ করিয়াই ভাহার আবির্ভাব হইতেছে, ইই। বুঝবার জন্ত স্ত্রীলিঙ্গেরই 
প্রয়োগ | ১১। | 

য৷ দেবী সর্ববভূতেষু বিষ্ুমায়েতি শব্দিতা। 
ন্মস্তস্তৈ ননস্তস্তযে নমন্তস্তে নমো,নম: ॥ ১২ 



২৭২. শ্রীশ্রীচণ্তী। 

দেবীভাষ্যম্। সর্বভূতেবু সব্বপ্রাণিযু। বিঝুমারা-চে হনা-বুদ্ধি-নিদ্রা-ক্ষুধী- 

চ্ছার।-শ্তি-তৃষ্ণা-ক্ষান্তি-জাতি-লজ্জী-শ্রদ্ধা-কান্ডি-লক্্রী-রতি-স্মৃতি-দয়া-তুষ্টি মীতৃ- 

রান্পঃ সান্ধিক্যাদিভেদাঁৎ ত্রিধা ভ?স্তি, অতএব তশ্যৈ নম উন্তৈ নমঃ, তন্থৈ 
নমো নমো নমঃ ইতি বাকাত্রয়ম॥ উত্তররাক্যে একনমঃ*ঘ্দাৎ পরং পুনর্শমঃ- 

শব্দদ্ধয়োপাদানাৎ পরমাম্মনহিতত্রি গুণসমষ্টিং পাত নমস্করণ্চ দ্যোত্যতে ৷ বিশে- 

ষণ-বিশেষায়োদ্ধিত্বাৎ। ন চৈবং সিদ্ধান্তিমতে ব্রহ্মজেদ প্রসঙ্গঃ, বিষুুমায়পরা- 
খ্যাঘা মহামায়াঘ। ভেদাদিতি বাচাং,প্রাতন্মপা হুসায়া হুভেদেন তেজো ভেদপ্রতীতা- 

বপা।“দত্যাভেদবৎ সাব্বিকাদিরূপেণ ভেদপ্রতীতাবপি বাস্তুবাভেদাৎ। ক্তর্ট- 

লক্ষিতা বিষুমায়া রাজসী, স্থিতিলক্ষিতা সান্ুকী, সংহার্লক্ষিতা তামদীতি। 

সাংখাবেদান্তিসিদ্ধান্তিমতে বিঞুমায়ায়াঃ সববস্বরূপত্বং থথাশ্রতমেব জম্পদ্যতে ; 

মতাজ্রে তু হেতৃহেতুঘদাদীনামভেদোপচারাদিতাসরুভুলমাত্রোত্তরত্র চ ক্মর্ভ- 

বাম্। ১২। 

( ন'গোজী ) যেতি। বিঞুমায়া নুলাবিদে;তি শব্দিতা সর্ববাগমেষু 
প্রতিপাদিতা নমন্তট্রৈ ইতি প্রিকেণ এবমগ্রেহপি ॥ ১২ ॥ 

তন্বপ্র। ভক্ত্যতিশয়মাবিক্ুর্বস্তঃ স্তবস্তি--পঞ্চবিশ৩পদ্যৈঃ ॥ যা দেবী 
স্ববওতেধু সর্বভৌতিকেষু বিঞুমায়া.ইতি শব্দিত! মু্নভিরুদিতা। তথাচ 
“বিক্ঞোম্মীয়া ভগবতী যর়া সম্মোহিতং জগদিশতি । তদম্ম নমো নমঃ। যদ! 

নমো নম ইত্যন্ত সর্বত্রন্বর1ৎ তট্য নমো নমঃ ইতি ভ্রিষেবান্থয়ঃ | ভক্তেরাধি- 
ক্যাথ “ছ্রুক্তিঃ ত্বরায়াং বা, কায়িকবাঁচিকমানসিকগুণাশস্টচনায় বা ত্রিকুক্তিঃ | 

এবমুত্তরত্রাপি । অত্রান্থক্রমবোপধকং বিদ)াবিনোদকৃতৎ' সাদ্ধপদ্যদ্বয়ং লিখ্যতে 

যখা। বিঞ্ুমীয়া চেতনা চ বুদ্ধিিদ্রী ক্ষুধা তথা । ছায়। শক্তিস্তথা তৃষা 

ক্ষাস্িজীতিশ্চ লজ্জয়াী । শাস্তিঃ শ্রদ্ধা চ কান্তিশ্চ লক্ষ্মীর্ত্তঃ ম্মতিস্তথা । দয়া 

তুণ্তিশ্চ মাতা চ ভ্রান্তিব্যাপ্তিশ্চিতিন্তথা। পৃতিপুষ্টী ত্বনাধে দ্বে ইতি কল্তাপি 

সম্মতম্” ইতি । মায়া উত্তলক্ষণা ॥ ১২। 

য়ে দেবী অর্ববভূতে বিঞুমায়! নামে, অভিহিত। হন, তাহাকে নমঞ্ধার, 
তাহাকে নমস্কীর, তাহাকে নমস্কার, নম্চার, নমস্কার | ১২ । 

হাষাব্যাখ্যা। এখন হইতে বিঞ্ুুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, 
“ক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতি, লজ্জ॥ শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্ট, 
মাতৃ এবং ভ্রান্তিরূপ উল্লেখ করিয়া মহামায়ার নমস্কার আছে। প্রত্যেক মন্ত্রে 
“নমন্তন্যৈ নমস্ত্তযৈ নমন্তান্টৈ” তিনবার উল্লেখ আছে । আর একটী 'নযৌনম+৮ 
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অতিরিক্ত আছে, ইহার ছার। সাত্বিকী বিষুমাঁয়া প্রভৃতি, রাজসী বিষ্কুমায়া 
প্রভৃতি ও তামনী বিষুমায়া প্রভৃতির প্রণাম আছে, শেষ কেবল নমোনমঃ শবে 
পরমাত্মসহিত অদৃষ্টসম্টির অর্থাৎ ত্রিগুণক্ূপা ও তদধিষ্ঠাতা পরমাত্মার নমস্কার 
হ্থচনা হইয়াছে । স্য্টিহেতু বিষ্ণুমায়া রাজসী, স্থিতিহেত বিষুণমায়৷ সাত্বিকী 

এবং সংহারহেতু বিষুমায়াই তামসী। ব্ক্ষশক্তিও যে বিষ্ণুমায়া হইতে অতি- 
রিক্ত নহে, ইহ। বিষুপুরাণ ১ম অংশ ২৫ অঃ ইত্যাদিতে দ্রষ্টব্য । ১২। 

যা দেবী সর্ব্ভূতেষু চেতন্ত্যেভিধীয়তে। 
নমস্তস্তৈ নমন্তট্যে নমস্তশ্তৈ নমো নম ॥ ১৩ 

দেবীভাষাম। চেতন]! নির্ববিকল্পকজ্ঞানং, বুদ্ধিঃ সবিকল্পকজ্ঞানমিন্তি 

নৈয়াফ়িকটবশেরি কাঠ, চেতনা রত্তিজ্ঞানং, নুদ্ধিস্তদ[শয়ে'ইস্তঃকরণবিশেষ ইত্যন্তে। 

ভ্খনিরত্তি-সুখদুঃখমোহাহতৃত্বেন তদ্দেতুত্ুতাদৃষ্টমূলত্বেন তৎসাধ্যত্বেন বা তয়ো- 

টম্থবিধ্যং বক্ষ্যমাণভ্রান্তিদিশোপপাদনীয়মূ। ননু ভ্রান্তিদিশ! জানস্ত সান্বিক- 

ত্বোকৌ স্বহেতুজ্ঞানসামান্তন্তাপি সাজিকত্বপ্রসঙ্গঃ, নচেষ্টাপত্তিঃ, শ্রীমদগীতা- 

বিরোধাৎ। তথাহি শ্রীগীতায়াং “সর্কভূতেযু ঘেনৈকং ভাব্মব্যয়মীক্ষতে। 

₹বিভক্তং বিভত্তে যু ভজ জানং বিদ্ধি সাঁবকম্॥” নৈয়ায়িকা দিসম্মতো ইম্যার্থ১_ 

বিভক্তেষু সর্ধেষু ভূতেষু অবিভক্তমন্থুস্থাত্ম্ একমব্যয়ং নিত্যং ভাবং পরমার্থতত্থং 

স্বাজ্বতত্বং বা যেন জানেন ঈক্ষতে সাক্ষাৎ করোতি তজজ্ঞানং সাত্বিকং বিদ্ধীতি। 

এতেন মোক্ষ হতুর্মোক্ষহেতুপধায়কঞ্চেতি দ্বিবিধং জ্ঞানং সাত্বিকমিতি লন্ধং 

'কৈমুতিকল্তায়াৎ। “পৃথকৃক্তেন তু যজ জান নানাভাবান পৃথগৃবিধান। বেত্ি 

সর্ববেষু ভূতেযু ত্গজানং বিদ্ধি রাঁজসম্॥" তথান্তার্থ১__সর্কেু ভূতেষু দেহেষু 

লানাডাবান বস্তত এবানেকান্ ক্ষেভ।ন্ ত্রাঙ্গণতুক্ষত্রিয়স্বাদিরূপেণ বিলক্ষপান্ 

পৃক্কেন পৃথকৃত্বোপলক্ষিতম্, যেন ভ্ঞানেন পরমীত্বস।ক্ষাৎকারঃ ম্বা্মসাক্ষাৎকারো 

বাজাতে তদন্যদিত্যর্থঃ। মোক্ষহেতনূপপায়কং মোক্ষীহেতুশ্চেতি তু নিষ্র্ষঃ ; 

সৎ জ্ঞানং বেততি বিষয়ীকারোতি তৎ রাজসং বিদ্ধি। এতেন হ্বর্গফলককর্মবহেতু- 

রাহ্মণ্যাদিজ্ঞানন্ত রাজসত্বং লন্ধম্। “ভু কৃৎক্ববদেকশ্মিন কার্ধে সক্তমহৈতুকম্। 

জতন্বার্থবদরঞ্চ তত্তামসঘদাহৃতম্ ॥৮ তন্বার্থ১-একন্মিন্ কাধ্যদেহে কৃৎন্নবৎ 

পরিপূর্ণবৎ সক্তমেতাবানেবাত্মী ইত্যভিনিবেশযুক্তম্ অহৈতুকম্ অযুক্তিকম্ অত- 

থার্থবৎ পরমার্থলম্বনশৃন্ম্ অর্পং তুচ্ছং য্তজ্ঞানং তত্তামসম্। ইতি চেস্ল, তত্র 

শর্চ৪সাদ্বিকন্যৈব.[ভুগবতোভ্াদস্মাভদ্ক রভ্োইসুব্দ্িসান্বিকন্যাপীতি তেদাৎ। 

ফন ভ্রান্েরপে অপবমারনক্ডনাদেব সািকহং জানন্যাপি তু গীতোক্ি মেক 
৩৫৩৬ 



২৭? স্রীশ্রীচণ্তী । 

তথাত্তমিত্যন্তাপি বন্তুং শক্যস্থাৎ ৷ ভ্রান্তের্ঘথাপবর্গনির্ববর্তকত্বং তথাঞ্জে প্রার্ঘি- 

পাদয়িষাতে। প্রচিষিদ্ধবর্নপুরঃসরং প্রাণধারণমাত্রার্থা ব্রতারহ্মাত্রামগোচরা 
বা ক্ষুধা সাত্বিকী, অভিপ্রতিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং স্যাদ্বস্বাছিবিবেকমূলকরাগছেষ- 

সহঙ্কতা রাজসী, প্রতিষিদ্ধাপ্রতিষিদ্ধবিবেকবিরহিতা তামসী | যছ! রন্য-হদ্যাদি- 
লক্ষণসান্তিক।হারমাভ্রগোচরা সাত্বিকী, অতিকট্রত্যক্সদিলক্ষণরাঅসা হারগোচর! 

রাজযী, পর্ধফিতভীদিলক্ষণতামসাহারগৌচরা চ তামসীতি। তে চাহাঁরা গীতায়াং 
ভগবটতৈবোক্ভাঃ । তথাহি “আহারস্পি সর্বস্ত ভ্রিবিধ” ইত্যুপক্রম্য “আয়ুঃসত্ত- 

বল।রোগ্য হৃথল্রীভিবিবন্ধনাঃ । রস্থাঃ নিপ্ধাঠ স্থিরা হদা। আহারাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ 

কট শ্লল্বণাত্যুঞ্চতীক্ষুরুক্ষবিদাহিনঃ | আহারা রাজসস্থো্ট৷ দুঃখপশোকা ময়প্রদা: ॥ 

ষাতঘাঁমং গতরসং পুতি পর্ধাধষিতঞ্চ যৎ। উচ্ছি্টমপি চামেধাৎ £ভোজনং 

তামলপ্রিয়মিশছি । উচিতক।লোপক্রমাবসানা ভগবদিষরম্বপ্রা সুখম্ুফুপ্তিকপা 

চ সান্িকী, বিষয়ন্বপ্নবহুলা রাঁজনী, অন্থচিতকালা চ তামসী। ছায়া প্রতিবিদ্বম, 

সাঁপি আত্মতন্বজ্ঞানপর্যবস[যিদর্শনগোচরোহক্ষিপুরুষ ইব ছান্দ্যোগ্যাদিশ্রতিকথিভ: 

পুরন্দরশ্য সাস্তিকী ভবতি,স ইব বিরোচনস্ত তামপী, কাঁমা-বিশেষকাদিধারণার্থমা- 
দরশদিগুহমাণ চ রাঁজসীর্তি। শক্তিঃ শারীরবলম্। নিরভিসদ্ধি-গোত্রাহ্ক্ণ- 

দীনরক্ষাদ্যর্থা শক্কিঃ সান্বিকী, শ্বরাজ্গাদ্যর্থী রাঁজলী, সধধূগীভনাদার্থা তামসী । 
ক্ষুধয়। তৃষ্€1 ব্যাখা তা, তৃষ্ণা পানেচ্ছা ৷ ক্ষান্তিঃ পরাপকাব্রসহনম্। সত্যপি 

প্রতীকারসামর্থে দ্বেষাদ)ভাবাৎ য। ক্ষান্তিঃ সা সাঁন্বকী, সত্যামপি প্রতীকারে- 

চ্ছায়া ঘা খ্যাতিলাভাদ্যর্থং ক্ষান্তিঃ সা রাজসী, ভয়াু তামসী। জাতিব্রাক্ষণ- 

ত্বাদিলক্ষণা। ব্রাক্মণত্বজান্তিঃ সাত্বিকী, ক্ষজ্রিয়ত্রআ্াতী রাজলী, শুদ্রহবজাছি- 

স্তামসী | বৈশ্ঠান্বজদতে রাজন্যাং তানস্যাঁৎ বাস্তভ্ভাবঃ ৷ লজ্জা শাস্বপ্রতিবিদ্ধনিরত্তি- 

হেতুঃ সাত্বিকী, মিত্রবিদিপ্টাদ্িনিবৃত্তিহেতু রাজসী, বিহিতনির্ভিহেতুস্তামসী | 
শাস্তিরিক্িয়সংঘমঃ । সা চ কর্তব্যবৃদ্ধযানুষ্কীয়মান সান্বিকী, খ্যাত্যাদ্যর্থা রাজসী, 
পরপ্রতারণাদার্থা তামসী | শ্রদ্ধা শান্বাদিবাক্যেষু বিশ্বাসঃ 1 তন্যান্থিবিধাং ভগ- 

বতৈব হ্বয়মুক্তং যথা--ভিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাঁবজা। সান্তিকী 

রাজী চৈব তামসী চেতি তাং শু ৪৮” ন্বর্গীপবর্গহেতুদেবপৃজানিশ্রদ্বা সান্বিকী, 
ধনাদ্যর্থ। হযক্ষরাক্ষিসাদিপুজা শ্রদ্ধা রাজী, পরানিষ্টাদার্থ২ ভূতাদিপূজাশঙ্ধ। 

তমসীত্যভিপ্রেত্যোক্তং ভগবতা,_*যজ্জন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংগ্ি রাজসাঁঃ ॥ 

প্রেতান্ ভূতগণীংশ্চান্তে যজস্তে তামসা জনাঃ 8” ইতি । কাস্তিঃ শোভা! । যয়া 

কাস্ত্যা সম্তঃ 'শ্রীয়ন্তে নত্ স্বয়ং কান্ত হহমিত্যভিমন্ততে সা' সাত্বিকী, ঘয়া স্বতি- 
এমন্ততে সা রাজসী, যী ত্বভিমন্ভমানঃ পরদারান মোহয়ি হুং প্রনর্ভতে স৷ তামসী । 



পঞ্চমোহধ্যায়ঃ । ২৭৫ 

কাস্তিঃ কাম ইতি বা। সা চমুমুক্ষারূপ] সাত্বিকী, অপ্রতিযিদ্ধপার্থি্ববিষয়কামনা 
রাজসী, প্রতিষিদ্ধকামন] তামসী | লক্ষী; সম্পৎ | যা কর্তব্যবুদ্ধা৷ হম্ছপকারিছিজা- 
দিনাৎ ক্রিয়তে সা সাত্বিকী, উপকর্তসাঁৎ ক্রিয়মাঁণ খ্যাত্যাদিকামনয়া দীয়মানা চ 

ব্লাজলী,গপিকাদিবশী করণার্থংদীয়মানা তামসী | বৃত্তিজীবিক1। ব্রাহ্মণস্যমৃতমরূতর্মিতি 

রৃত্তিদ্বয়ী সাত্তবিকী, অন্বয়ংকৃতা প্রতিষিদ্ধরুষিবাণিজ্যবূপ] করগ্রহণরূপা বা রাজসী, 
সেবা তামসী। শ্রবণাদিজসংস্কারজঙ্তান্ম্তব্স্মৃতিঃ সান্তিকী, ধনাদিলাভার্থকরী 
কশ্ম-মন্ত্রতস্ত্রাদিস্থৃতী রাজসী, পরপীড়নাছ্যপায়প্রতিসন্ধানন্ধপা চ তামসী । দয়া__ 
গুরুবিপ্রতপন্থিতুর্তানাৎ নিকপপিকস্কটখপ্রহাণেচ্ছা! সান্বিকী, যশহখ্যাত্যর্থা দুখ- 
প্রহাণেচ্ছ! রাজসী, অনশনক্রিষ্টায়াং মাতরি সত্যাং গণিকাঁরা বসনতৃষণাদ্যভাবজ- 
ুঃথপ্রতীকারেচ্ছা তাম্সী দর! ভবন্তি । তুষ্টিঃ সন্ভোবঃ, আত্মসাক্ষাৎকারার্থিনাং 

যোগালত্তেনাভান্তমন। সাত্বিকী, ধনাদ্যর্থিনাং রাজলী, মোহনার্থিনাঞ্চ তামসী | 

মাতা জননী । পুন মনরক্কজাপকামস্য পত়ুঃ সমানধর্মতয়া তদর্থজনিতপুত্রা 
সান্িকী, পাণিগুহীতিনঃ কামোপভোগকলাবঞ্জি তাপত্যা রাজসী, জারজনিতাপত্যা 

চ মুঢন্বরূপী চ তামনী। তেন ম্বেদজাদীনাং ম্বষেদাদয়োহপি জননীরূপা ইতি 

বোধ্যম্। মাত্রী প্রমাত্রী বা। তস্তান্সৈিস্য, জ্ঞানত্রবিধ্যমাদায় ঝোধ্যম 
শ্বর্গাপবর্গনিব্বন্তিকা পবর্ণমাত্রনির্ববর্তি কা বা ভ্রান্তিঃ সান্ত্িকী, মানুষ র্বর্তিক' 

বাজী, হীনজন্সনির্বর্তিকা চ তামসী। নঙ্গ কুতো ভ্রান্তিরপবর্গনি্বর্তিকেতি 

চেৎ, সর্বং খল্িদং ব্রন্ষেত্যারো পাস্তিকারা ভ্রানস্তেরপবর্ণসাধকত্বাঙ্গীকারাৎ । ইয়ং 
খলু ভ্রান্তোপাসনা রাগ।দিদোষাবিধ্বংসনমুখেন চিত্তশুদ্ধিমাদধানা যোগলক্ষণা 

চা্ীল্দিয়জ্ঞানমুপজনরতি ফেন তন্বাববোধঃ সম্পদ্যতে, সম্পন্নতত্বাববোধস্যাপ্ররর্গ 

ইন্তি। নচ সর্বং খব্বিদং ত্রন্ষেতি জ্ঞানং নারোপোহপিতু শ্রমৈবৈকাত্ম্যটম্যব 
তব্রূপত্থাদিতি বাচ্ং, সর্ববং খল্িরমিভ্যাদি-জ্ঞানস্ারোপশ্রকরণীয়তয়া। তথাত্বৌ- 

“চিত্তস্য পূর্ববমুক্তত্বাৎ ।__কিঞ্চ শয়তে হি রৃহদারণ্যকোপনিষৎস্ চতুর্থাধ্যায়স্ত 
তৃতীয়ব্রাঙ্মণেষ্ট “ত্র দেব ইন রাজেবাহমেবেদং সব্বোহুন্দীতি মন্যতে সোই্ 

পরমো৷ লে।কঃ” ইতি, দেব ইব রাজেবেত্যুপমানাভ্যাম অহং সর্ববোহম্মীত্যুপমেয়- 
স্যারোপবিষয়তায়াঃ স্বান্নসিকপ্রত'ভেরন্খীকর্ভুঘশক্যত্বাৎ । অতএব “বিদ্যাঞ্চি- 

'বিদ্যাঞ্চ যন্তছেদোভিয়ং সহ অবিদ্যয়। মৃতাৎ তীন্ব বিদ্যয়ামৃতমগ্খুতে” ইতি শ্রুতি- 
রূপি স্বুসঙ্গচ্ছতে । তথাহি অবিদ্যা আরোপবিষয়ঃ, সর্বং খবিদং ব্রদ্েতযাদি- 

ধ্যানপ্রকারঃ? তন্ত অবিদ্যাপরনামকভ্রমবিষয়ন্েনাবিদ্যাপদেন গ্রহণম্। বিদ্যাম্ 

আত্মন্বক্ূপং সহ সমানফলকং যব! স্যাতথ1 যে। বেদ জানাতি সঃ অবিদ্যায়] সর্ব 

খবিদং ত্রচ্থে ত্যারোপোপাসনেন - মৃত, -ব্ষিয়র।গং*. ভীত. যোগবিত্রমভিক্রমঃ 



২৭৬ শরীশ্রীচণ্তী। 

যোগপ্রকর্ষং লব্ধ বা, বিদ্যয়া আত্মতত্বসাক্ষাৎকারেণ অমুতং কৈবল্যমঞতুত লভতে 

ইতি তদর্থঃ। নচ সর্ব খঙ্বিদং ব্রদ্মেত্যারোপোঁপাসনেন বিষয়রাগো নিবর্ততে 
চেৎ কিমনর্থকেন তত্জ্ঞানেন, রাগনিরৃভিদ্বারৈব তল্ত কৈবল্যহেতৃত্বাদদিতি বাচ্যম্ 
আরোপদশায়াং রাগনিব্ত্বাবপি তদভাবদশ।য়াং রাগোৎ্পত্তিসম্তবেন তব্বজ্ঞান- 
স্টাপেক্ষণীয়ত্বাৎ। অযং ভাব__আরোপোপাসনয়া নৈকান্ততো রাগনিরৃত্তিঃ 
রাগশৈথিল্যং হি ভবত্যেব, তঙ্জাস্তরে যদপরবৈরাগ্যং তদেতদেব, তত্বজ্ানা- 
ছৈরাগ্যন্ত পরং নাম যোগশান্ত্রে পরিভাফিতম্; রাঁগশৈথিল্যাভাবে গুত্বজ্ঞানার্ঘ, 
প্রবৃত্তিরেব ন ঘটতে, তদর্থং সর্বং ত্রহ্ষেত্যাছ্যপাঁসনং, তেন রাগশৈথিল্যং যোগ- 
প্রকর্ষশ্চ ভবতি, ততঃ শুদ্ধচিত্তস্য তত্সাঁক্ষাৎকারে কৈবল্যমিতি। নম প্রক্রমন্রস্থে 
অবিদ্যা! কর্মনশাস্বং কণ্মম বেতি ব্যাখ্যাতং, তেনেদং বিরুধ্যত ইতি বাচ্যং, তশ্ 
বেদাস্তিসিদ্ধান্তিমতপরিক্কারাথত্বাৎ, অন্ত চ ন্তায়াদিমতান্বদ্ধিত্বমিতি রীত্যা 
্রক্রমগ্রনবসথাস্তস্য বা যত্রাপাতদৃষ্ট্যা বিরোধঃ সম্ভাব্যেত তত্রৈব সমাধেয়। এতেন 
নারায়ণীহৃভী়সর্কস্থরূপ ইত্যাদিকং ব্যাথ্যাতম্। এবং নাম ভ্রাস্তিরপি কৈবল্য- 
নির্বর্ভিকা ভবতীতি সিদ্ধম। মান্ুষ্যহেতুবর্মগুরভিমূলং যা কাচিদনা ্ সটাতবত্ব- 
্রাস্তিঃ স্টীন্ুষাহেতুকম্মণি স্বর্গাদিহেতুত্রান্তিশ্চ রাজসী, প্রতিষিদ্বমান্্রবর্খুণি 
প্রবৃততিমূলং ভরীন্তিস্তামসীতি ভ্রান্িতৈনিধ্যে নৈয়ায়িকাঁনাং পন্থাঃ। সাংখ্যাস্ত 
সুখানিকা ভ্রান্তিঃ সাত্বিকী, ছুঃখাত্মিক৷ রাজসী, মোহাত্মিকা তামসীতি | বেদাস্তি- 
নস্ভ মণিপ্রভায়াং মণিবৃদ্ধিমিব তত্বজ্ঞানহেতৃসংবাদিত্রান্তিং সগুণত্রক্ষোপাসন- 
লক্ষণাং সাত্বিকীং মন্যন্তে। অয়মেব চ সিদ্ধাস্তিনাং পঙ্থাঃ সর্কং খছিদং ব্রক্ষেতি 
জানন্ত প্রমারূপত্বমেবাচক্ষতে নতৃ সাত্বিবভ্রান্তিরূপত্বমিতি। এতাপ্ভ জাতি- 
বাক্তিভেদভিন্লানাং প্রাণিনাং যথাযোগং তামস্তো রাজস্তঃ সাৰিকাশ্। সাত্বি- 
ক্যাদিপ্রদর্শনঞ্চ দিউযাত্ররূপম। ১৩_৩২। 

( নাগোজী ) চেতনা নির্বিবিক্প| য| চিচ্ছক্তিরিতু/চ্যতে ॥,১৩ 
তত্বপ্র। চেতনা সর্বেত্িয়প্রবৃতিহেতু রন্তঃকরণশক্তিবিশেষঃ, সা চ চিত্ত 

ব্যাপাররূপা" চিত্তং তু জ্ঞানসক্িপ্রধানং মহতত্বং, পটভং তন্মহদাতুকমতু)ক্- 
ত্বাথ। মহত্তবস্য দ্বে শক্তী জ্ঞানং ক্রিয়া চ, তত্র, জানশক্তা) চিত্তং ক্রিয়া 
শক্ঞাত্বকং স্ুত্রমুচ্যতে ইতি প্রসঙ্গীদুক্তম। চেতনা সুখছুঃখানুসদ্বানশক্তিরিতি 

কেচিৎ॥ ১৩৪ 

থে দেখী সর্ববভূতে চেতনা নামে খ্যাতা, তাঁহাকে নমস্কার: তাহাকে 
নমর, তাহাকে নধর; অনস্কার, নমস্কার । ১৩। 



পঞ্মোহ্ধায়ত। দি 

ভাষ্যব্যাধ্যা । চেতনা-_ নির্ববিকপ্নক জ্ঞান, বিশেবরূপে প্রত্যক্ষ হইবার পূ্ের 
এ বিষযের সামা্ভাকারে প্রত্যক্ষ হয়__সে প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারা ঘাঁয় না, এইটা 
ঘট এই প্রকার বিশেষ প্রত্যক্ষই বুন্সিতে পার। যায, সামান্ত প্রত্যক্ষ না হইলে 
বিশেষ প্রতাক্ষ হইতে পারে না--এই কারণেই সামান্ত প্রতাক্ষ স্বীকার করিতে 
হয__এই সামান্ত প্রত্াক্ষই নির্ধিকল্প জ্ঞান নামে অভিহিত । ইহা নয়ায়িক 
মত। সাংখা প্রভৃতির মত এই যে, চেতন] ইন্ড্রিষাদিজন্য জ্ঞান মাত্র । নির্বি- 
কল্পক জ্ঞানই হউক আর জন্য জ্ঞান মাত্রই ভউক-_উহাঁও সান্বিকাদি পদে 
তিন প্রকার। যেজ্ঞন পবম্পৰাক্রমে সত্ব নামক অনৃষ্টের বা সুখের কি ছুঃখ- 
নিরত্তির হেতু বা স্বগুণের হেত তাহাই সাত্বিক__যথ! ইষ্ট দেবতার পৃজার্থে চয়- 
নাদি কবিনাঁব জন্ত পুস্পাদি দর্শন, শ্রীমন্দিব দণ্ন। সঙ্যবিশেষে নিজ পত্রীর 
কপ দর্শন-_বাঁজস, সম্প পবদাবাদি দর্শন তামস | ১৩। 

যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্তৈ নমস্তন্ে নমন্তন্যৈ নমে। নম ॥ 5৪ 

( নাগে'জী ) বুদ্ধিঃ সবিকপ্পকজ্ানম্ ॥ ১৪ 

তত্বপ্র। বুদ্ধি: সংশয়।গা|আকোহস্তঃকরণবিশেষঃ । যহুক্তং তৃতীয়ে, সংশ- 

য়োহথ বিপর্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ। স্বাপ ইত্যুচাতে বুদ্ধের্লক্ষণং রত্তিতঃ 
পৃথগি”তি, “বুদ্ধিবিজ্ঞাণকূপিণী”তি চ॥ ১৪। 

যে দেবী সর্ববভূতে বুন্ধিরপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমম্মার, 
তাহাকে নম গার, তাহাকে নমস্কার ; নমগ্ধার, নমস্কার | ১৭। 

ভাষ্যব্যাথ্যা। বুদ্ধি__সবিকল্পক জ্ঞান, যে নির্রিকল্পক জ্ঞানের কথা পূর্বে 
বল! হইয।ছে তত্ভিন্ন সর্ধববিধ__জন্ জ্ঞান, ইহা ন্যাষ বৈশেষিক মত। বুদ্ধি 
নিশ্চয় বা নিশ্চষ'বিশেষহেতু অস্তঃকরণ__ ইহা সাংখ্য।দিমত । এই জ্ঞান বা বুদ্ধি 
ইহাও মুখপ্রদ ছুঃথপ্রদ এবং মোহাম্মক বা মোহগাদ ভেদে তিন প্রকার । তন্মধ্যে 

প্রথমোক্ত সাত্বিক, দ্বিতীয় রাজসিক ও তৃতীয় তামসিক। অথবা জ্ঞানপক্ষে 

মুক্তিহেতূ জ।নই সান্বিক, মন্ুষ্যঙ্জন্মাদিহেতু জ্ঞান রাজসিক ও পশুজন্মাদিহেত 
জ্ঞ/ন তামসিক। বুদ্ধিপক্ষে সকল জ্ঞানের উৎপত্তি-স্থিতিকালে বুদ্ধিও এঁ 
প্রকার সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক হইতে পারে | ১৪! 

য। দেবী সর্ববভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ নমন্তস্থযে নমন্তম্যৈ নমে। নমঃ ॥ ১৭ 
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( নাগোজী ) নিন্দা স্থযুণ্চিঃ স্বপ্রাবস্থা বা ॥ ১৫ 
তত্তপ্র। নিদ্রা বাহোেল্িয়নিমীলনম্ ॥ ১৫ | 

'য দেবী সর্ববভূতে নিদ্রীরূপে অবস্থান করিতেছেন; তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কীর, তাহাকে নমস্কার ; নমঙ্গার, নমস্কার | ১ । 

ভাষ্যব্যাখ্যা । নিদ্্রী বিহিত কালে আরব্ধ ও সমাপ্ত হইলে সাস্বিকীঃ বিস্তৃ 

তাহাতে যদি বিষয় স্বপ্রবাহুলা থাকে তবে তাহ1 রাজসী, অস্বিহিতকালীন নিদ্রা 

তামসী। ১৫। 

যা দেবী সর্ববভূতেষু ক্ষুধারপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তশ্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তম্তৈ নমে। নম ॥ ১৬ 
( নাঁপোজী ) ক্ষুধ। অজ্যবজিহ্থীর্য! ॥ ১৬ 

তব্বপ্র। ক্ষুধা পার্ধিবধাতুক্ষয়কতোহবসাদঃ । আদন্তে'হয়ং ক্ষধাশব্দঃ, “ক্ষুধা 

বাচা দশ! গিরে”তি ভাগুরিদর্শনাৎ। ১৬ ॥ 

যে দেবী সর্কভূতে ক্ষধারূপে অবশ্থিতা, ভাহাঁকে নমস্ক'র, তাহাকে 
নমস্ক'র, তাহাকে নমস্কার ইতাদি। ১৬। 

ভাষাব্যাখ্যা। পবিত্র ও পরিমিত ঘখোপস্থিত অন্ন ভোজনেচ্ছা বপিণী 

ক্ষধাই সাত্তিকী, ধন্মশীন্ত্রে অপ্রতিষিদ্ধ অভিকটু প্রস্ততি রসযুক্ত খাঁদো লোভসম- 

হ্বিত ক্ষপাই রাঁজসী, খাঁদ্বাখাদা-বিবেচনারহিত ক্ষুধাই তামসী | ১৬ | 

যা দেবী সর্বভুতেষু চ্ছায়ারূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্ৈ নমস্তন্টে নমস্তন্টৈ নমো নম5 ॥ ১৭ 
( নাগোজী ) ছায়া সংসারতাপাভাবঃ বণসাদৃশ্ঞ্চ ॥ ১" 

তত্বপ্র। ছায়া আতপাভাবঃ, আতপঃ প্রকাশরূপত্বাৎৎ বিদ্যা, তদভাঁবোহ- 

বিদ্যেত্যর্থ । তছুক্তং ভাগবতে “ছায়াতপৌ যত্র ন গৃত্রপক্ষাবি''তি ছায়াতপৌ 

বিদ্যাঁবিদে, গৃখো! জীবঃ। ছায়া প্রতিবিদ্ব ইতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ১৭ ॥ 

যে দেবী সর্ববধভূতে ছাঁয়ারূপে অবস্থিত্তা, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি । ১৭। 

ভাষ্যব্যাখ্যা । ছাঁা_প্রতিবিশ্ব, যাহ! তত্বজ্ঞানের উদয়ে আংশিক সাহাধ্য 

করে, সেই ছায়! সাত্বিক, ঘথা--নয়নতারার ছায়া দর্শন করাইয়। ব্রহ্ম ইন্দ্রকে 
তত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন,*-ইন্দ্ের পক্ষে সেই ছায়া সাত্বিকী, স্থলে বিরো” 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | | ২৭৯ 

£ন এরূপ ছায়া দেখিয়। দেহায্ববাদী হইয়া পড়েন, শুতরাং স্তীহার পক্ষে সেই 

ছায়া তাঁমসী, অনিষিদ্ধ কার্যের উচ্চেশে শোভাসম্পাদনার্থে দর্পণে দৃণ্তমান 
মুখাদিছায়া রাজসী। ১৭। 

য৷ দেবী সর্কভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তন্যে নমস্তন্টৈ নমন্তস্যৈ নমো নম ॥ ১৮ 
(নাংগ:জী ) শত্তিঃ কাঁধ'জননসামর্থ্যম ॥ ৯৮ 

তত্বপ্র। শ্ক্তিঃ সামর্থাম উৎ্সাহো বা॥ ১৬ ॥ 

যে দেবী স্্বধভূতে শত্তিরূপে অবশ্থিতা, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 

নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি । ১৮। 
ভাষ্যব্যাখ্যা। শক্তি, শারীরিক বল; নিঃস্বার্থ পরোপকার উদ্দেশে প্রযুক্ত 

হুইলেই সাত্তিক, গ্ঠাষ্য স্বার্থ রক্ষার্থ প্রযুক্ত হইলে রাজস ও অন্ঠাষা কার্যে প্রযুক্ত 

হুইলেই তাস ঝঁলয়া গণ্য | ১৮। 

যা দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্কারূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমস্তস্ত্যৈ নমন্তশ্তৈ নমো নম ॥ ১৯ 
1 নাগোজী ) তৃষা! অনাতীয়স্বীকারেচ্ছ! ॥ ১৯ 

তত্বপ্র। তৃষ্ণা আপ্যধাতুক্ষযকতোহবসাদঃ। যছ' প্রচুরপনাদিপ্রীপ্তাবপ্য- 

ধিকলাভবৈমুখ্যাভাবস্তৃবণ৷ ॥ ১৯ । 

যে দ্রেবী সর্ববভূতে তৃষীরূপে অবশ্থিতা, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 

অস্কার, তীহ'কে নমস্কার ইত্যাদি । *৯। 
ভাষ্যব্যাখ্য।। তৃষ্ণা-_ক্ষুধার হ্যায় জানিবে। ১৯। 

যাদেবী সর্ববভূতেষু ক্ান্তরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমস্তস্তে নমো! নম: ২০ 

( নাগোজী ) ক্ষাত্িঃ সম্যপি সামর্থেহুপকরাচিকীর্ষা ॥ ২০ 

ভত্বপ্র । ক্ষাস্তিরপকারিণ্যনপকারেচ্ছ! 1 ২০ ॥ 

যে দেবী সর্বধভূতে ক্ষমারূপে অবস্থান কারিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 

তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি । ২০ । 

ভাঁষ্যব্যাখ্যা । ক্ষাস্তি-_ক্ষমা, শত্তিসত্বেও তেষান্দি-অভাঁবে যে পরাপকার- 
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সহিষুতা তাহাই সাত্বিকী ক্ষমা, প্রশংসাদি লাভার্থ যে সহিষ্ণুতা তাহা! রাজসী, 

ভয়হেতু সহিষ্ণতাই তামসী । ২০ । 

যা দেবী নর্ববভূতেষু জাতিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমন্তন্যৈ নমস্তন্তৈে নমো নমত ।॥ ২১ 
( নাগোজী ) জাতি; গোত্বাদিঃ ॥ ২১ 

তন্বপ্র। জাতিঃ সামান্ম উৎপন্তির্বা। “জাতিঃ সামান্তঙ্জন্সনোরি” তি 

কোবঃ॥ ২১ ॥ 

ষে দেবী অর্ধবভূংত জাতিরূপে অসস্থনি করিতেছেন, ত হাঃ নমস্কার, 

তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি | ২১ | 

ভাষ্যব্যাখ্যা। জাতি_ ব্রাহ্মণস্থাদি সান্তিকী_ক্ষত্রিযত্বাদি রাজনী; শুদ্র বাদি 

তামপী। ২১। | 

য| দেবী সর্বভুতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থৃতা ৷ 
নমন্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমন্তন্ৈ নমো! নম ॥.২২ 
( নাগোজী ) লজ্জা স্বকার্ষয'বষয়ান্তজ্ঞান ভী? ॥ ২২ 

তত্বপ্র। লজ্জা জুগুপ্নিতকরণেহন্যজ্ঞান শঙ্কী ॥ ২২ ॥ 

থে দেবী সর্ববভূতে লজ্জারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইতণাদ | ২২ । 

ভাষ্যবাঁখা। । লজ্জা,__যে লঙ্জ1! শাস্ত্রনিষিদ্ধ কাধ্য হইতে নিরত্ত করিয়া 
থাকে, তাহাই সাত্বিক,__য।হা মিল্রবিদ্িষ্ট কাধ্য হইতে নিরত্ত করে, তাহা 

রাজস এবং যাহা বিহিত কন হইতে নিরৃন্ত করে, তাহ! তামপ। বর্তমান সময়ে 

অনেক ব্রাঙ্ষণসন্ত/নের ও শিখা রাখিতে, সন্ধ্যা করিতে যে লজ্জা হয়-_তাহ! 

শেষোক্ত মধ্যে পরিগণনীয় । ২২ । 

' ঘা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্তৈ নমন্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নম ॥ ২৩ 
( নাগোজী ) শাস্তিরিন্দ্রিয়সংযমঃ বিষয়োপরতিরূপঃ ॥ ২৩ 

তত্বপ্র। শাস্তিঃ বিষয়ভোগানিচ্ছা ॥ ২৩॥ 

যে দেবী সর্ববভূতে শাস্তিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্ক'র, 
ভাহাকে নমন্কার়, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি | ২৩।: 



চতুর্থোহুধ্যায়ঃ। ৰ ২৮১ 

ভাষ্যব্যাখ্য। ৷ শাস্তি__ইন্ছরিয়ংযম- কর্তব্য বোধে অনুষ্ঠিত হইলেই তাহাকে 

'সাত্তবিক বল! যাইবে, সম্মানাদি লাভার্থ অনুষ্ঠিত হইলে রাজস এবং পরপ্রতা- 

ব্রণাদির জন্ত অন্থষঠিত হইলে তাম্স বলিয়া! গ্রহ । ২৩। 

যা দেবী সর্বভূতেষু শ্রদ্ধারপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমস্তন্তে নমস্তন্তৈ নমে। নমঃ ॥। ২৪ 
( নাগোজী ) শ্রদ্ধা শ্রুত্যাদান্তেহর্থে আন্তিকহ্ম্ ॥ ২৪ 

তত্বপ্র। শ্রদ্ধা বেদার্থে দু প্রতীতিঃ ॥ ২৪ | 

যে দেবী সর্ববভূতে শ্র+ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্ক'র, 

তাহকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি | ২* | 

ভাষ্যব্যাখা | শ্রদ্ধা--শীস্ত্রবক্যে বিশ্বাস; স্বণ ও মোক্ষহেতু দেবপূজাদি- 

শ্রদ্ধা সাত্বিকী, ধনাদি উদ্দেশে ঘক্ষ রাক্ষমপূজায় শ্রদ্ধ' রাজসী, অপরের অনিষ্ট 

উদ্দেশে ভূতপ্রেতপূজা য় শ্রদ্ধা তামসী | ২৪ । | 

যা দেবী সর্বভূতেষু কাস্তিরূপেণ সংস্থতা। 
নমস্তশ্তৈ নমস্তন্টে নমস্তন্টৈ নমো নমঃ ॥ ২৫ 

( নাগোঁজী ) কাভ্তঃ শোঁভ| ॥ ২৫ 

তত্বপ্র। কান্তি শোভা ॥ ২৫॥ 

যে দেবী নর্ববভূতে কাঁন্তিবূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 

তাহাকে নমন্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি | *& | 
ভাষ্যব্যাখ্য। | কাস্তি__শোভা, ঘে শোভা দর্শনে শিষ্টগন প্রীতিলাভ করেন,পরস্ত 

শোভাশালী পুরুষের তাহাতে মনে মনে অহঙ্কার হয় নী, সেই কান্তি সাত্বিকী, 

যাহাতে মনে মনে অহঙ্কার হয়__কিস্ত তনিমিত্ত অপর কোন কুকাধ্য অন্ধুষ্ঠিত 

হয় না, তাহা রাজসী ; খাহার প্রভাবে পরন্ত্রীহরণা্দি কাধ্য করা হয়- সেই 
কাস্তি তামসী । অথব! কান্তি-_কামনা; মোক্ষকাঁমন! সাত্বিকী, ঘষে পার্থেৰ 

বিষয়ভোগে পাপ নাই তবে বন্ধনে পড়িতে হয় তছিষয়-কামন্তাই রাক্ষসী, গহিত 

বিষয়-কাষনা তামসী | ২৫। 

য! দেবী সর্ধভূতেষু লক্ষীরূপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তন্যৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্তৈ নমে৷ নমঃ ॥ ২৬ 

| (-নাগোজা ) 'জন্ষমীধ নাদিসস্পৎ ॥ ২৬০ 



২৮২ শ্রীশ্চণ্তী। 

তত্বপ্রী। লক্ষ্মী: সম্পৎ 1 ২৬। 

যে দেবী সর্ববভূতে লক্ষ্মীরূপে অবশ্থিত আছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইতাদি | ২৬। 

ভাষাব্যাখ্যা । লক্ষ্মী ধনসম্পত্তি, যাহ? কর্তব্বোধে উপযুক্ক পাত্রে অপিত 
হইয়া! থাকে, ভাহ1 সাত্বিকী, কীর্তি প্রভৃতি উদ্দেশে অপিত হইলে-_ রাজসী 

ও অপাত্রে অ্পিতি হইলে তামস্ট্র বলিয়া গণা | ২৬। 

যা দেবী সর্ববভূতেষু বৃত্তিরূপেণ মংস্থিতা। 
নমন্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমস্তস্যৈ নমো নম ॥ ২৭ 
( নাগোজী ) ধৃত্তিজাঁবিকা বৃত্তিশ্চ ॥ ২৭ 

তত্বপ্র। রৃত্তিঃ কৃষ্যাদিচতুষ্টয়ী। প্রাক ক্রিয়ারূপা উক্ত অত্র সিদ্ধিরপেতি 
ভেদ; 1! অন্ঠদ্যাখ্যাস্যতে 1 ২৭ ॥ 

ষে দেবী সর্বভূতে বৃত্তিক্ূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার ইত্যাদি | ২৭। 

ভাঁষাব্যাখা?। বৃত্তি__জীবিকাঁ, যথ" ব্রাঙ্গণের পক্ষে-উগ্ধ শিল বা অধা- 

চিত্রত্তি সান্বিকী, পরপরিচাঁলিত কুষি ও অনিমিদ্ধ অর্নষিদ্ধ কতিপষ বস্তঘটিত 

বাণিজ্য বা করগ্রহণ-_রৃত্তি রাজসী, দান্রত্তি তামসী | ২৭। 

যা দেবী সর্বভতেষু স্বতিনূপেণ নংস্থিতা । 
নমস্তন্টৈ নমন্তন্যে নমন্তন্টে নমে। নম ॥॥ ২৮ 
( নাগোজী ) স্মৃঠ্রন্ুভু তব্ষিয়জ্ঞানম্ ॥ ২৮ 

তত্বপ্র। ম্মৃতিঃ সংস্কীরজো বোধঃ "স্থাচিং সংস্কারমাভ্রজেতাক্তেছ। যদ্ধ" 

স্মৃতিধন্্শাক্সম্ ॥ ২৮ | 

যে দেবী সর্ববভূতে স্মতিরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমস্কার, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমন্থার ইত্যাদি । ২৮। 

ভাষ্যব্যাখ্যা । স্মৃতি, বেদ, উপনিষদে আত্মতত্বের উপদেশ আছে। উপ- 
দিষ্ট আত্মতত্বের উত্তরকালে ষে ম্মরণ-_তাহা সাত্বিক, ধনাদিলীভের উদ্দেশে 
ঘেবিহিত কর্মে মন্ত্রম্ত্রাদি স্মরণ তাহা! রাঁজস, পরগীড়নাদি উদ্দেশে উত্তাঁবিত 

উপায়ের স্মরণ তামস। ২৮। 



পঞ্চমোহধ্যায়? ৷ ২৮৩. 

যা দেবী সর্ববভূতেষু দয়ারপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যে নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম: ॥ ২৯ 
( নাপোজী ) দয়! পরহৃঃখপ্রহাশেচ্ছা ॥ ২৯ 

তত্বপ্র । দয়া পরহুংখাপনয়নেচ্ছা ॥ ২৯ ॥ 

যে দেবী সর্ববভূতে দয়'রূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে নমঞ্চর, 
তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি । ২৯। 

ভাষ্যব্যাধ্যা। দয়া__ঘে দয়া--গুরু ব্রা্মণ দরিদ্র প্রভৃতির ছুঃখ দূরীকরজ্গ 
নিঃম্বার্থ ইচ্ছা_ছ।হাঁ সান্বিকী, ষশঃখযাতি উদ্দেশে যে দয়া- তাহ রাজসী, এবং 
অপাত্রে দয়াই তাঁমসী | ভাষ্ো ইহার উদাহরণ যথা্$_হ্গাতা অন্ন অভাবে 
জীণ. গণিকাঁর অঙ্গে মনঃপুত বসনভূষন নাই-_এ অবস্থায় গণিকার দেই ছুংথ দর 

করিতে ঘে ইচ্ছা-_তাহা তামসী | ২৯। 

য। দেবী সর্ধবভূতেষু তুষ্টিরিপেপ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তন্যে নমস্তস্যৈ নমো নম ॥ ৩০ 
( নাগোজী ) তুষ্টিরধিগতাঁধিকানভিলাষ? ॥ ৩০ 
তনপ্র। তু্টির্ধদচ্ছাপিকার্থলাভবৈমুখাম্ ॥ ০০ | 
যে দেবী সর্ববভূতে তৃষ্টিরূপে অবশ্থিতা, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে 

নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি | ৩০ । 

ভাষাব্যাখ্য।। তুটি-সম্থোষ নিয়ম নামক যোগার অন্তর্গত, আত্- 

তত্ব সাক্ষাৎকারোদ্দেশে বাহরা অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করেন, তাহাদের সন্তোষ 

সাত্তিক, যোগশক্তিপ্রভাবে দনাদি-অজ্জনাভিলাষী পুকুষের ঘে ঘোগাক্ষ শ্বল্প- 

সন্তোষ তাহ] রাজস, লোক সন্মোহনর্থে অন্ুগ্নিত যোগপ্রপঞ্চ মধ্যে ঘষে 

ক্ষুদ্রোাদপি ক্ষুদ্র সম্তোষ__তাহাই তামন | ৩০ | 

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতুরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তন্যৈ নমস্তন্যৈ নমস্তুস্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ 
( নাগোজী ) মাতা পালয়ন্রী মাতৃকাধিষ্টাত্রী দেবতা চ॥ ৩১ 

তত্বপ্র। মাতা জনমিত্রী ॥ ৩১ ॥ 

ষে দেবী সর্ববভূতে মাঁঃঠরূপে অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার, . তাহাকে 

নমস্কার, তাহাকে নম্কীর ইত্যাদি | ৩১। 



২৮৪ স্ীগ্রাচণ্তী । 

ভাষ্ব্যাখ্যা। মাতা_ জননী, পতি পুন্নাম নরক হইতে পরিজআ্াণ পাইতে 
অভিলাষী, যে সাঁধবী পত্বী তাহার সহধশ্্চারিণী বলিয়া পুষ্মাম নরক হইন্তত 
পরিজ্রীণের উদ্দেশে উক্তবিধ পতির ওঁরসে গর্ভধ।রণ করেন__সেই জননী সাত্বিকী, 
যে সাধ্বী কামভোগেচ্ছায় পতিসঙ্গতা হইয়। তদীয় রসে গর্ভ ধারন করেন, সেই 

জননী রাজসী, এবং পরপুরুনজাত পুত্রপ্রপবিনী তাঁমনী । ৩১।., 

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রার্তিরপেণ সংস্থিতা | 
নমস্তস্যৈ নমন্তস্যে নমস্তস্যে নমে। নম ॥ ৩২ 
( নাগোজী ), ভাগ্তিরতদ্বতি তন্বৎপ্রত্যয়ঃ ॥ ৩২ 
তন্বপ্র। ভান্তিরতন্ব্েন প্ররত্তিঃ শুল্কে রজতপ্রতীতিবৎ । তথাচোক্ত" 

“ভ্রান্তিব্বিপর্ধায়জ্ঞানং দিপা সাপি নিগদ্যতে । তত্ব তত্বরূপা যা তত্বে চাতত্ব- 

রূপিণীতি। যছ। ভ্রান্তিরহ্থভৃতাপ্রবোধঃ ! এভাঃ তত্তদধিষ্ঠাতদেবতাশ্চ ॥ ৩২ ॥ 

যে দেবী সর্ব্বভূতে ভ্রান্থিৰপে অবস্থিতা, তাহাকে নমস্কার, তীহাকে 

নমস্কার, তাহাকে নমস্কীর ইত্যাদি । ৩১। ৰ 

ভাষাব্যাথ্যা । ভ্রান্তি মোক্ষহেন্ত হইলে সাৰ্িকী, মন্তবাজন্মাদিভেতু হইলে 

রাজনী, এবং পশুজন্মাদিহেতু হলে তানসী হইয়া থাকে । সমস্তই ব্রহ্থ ত্রন্গ 
বাতীত অপর কিছুই নাই__এই জ্ঞান স্ারমতে ভ্রান্তি, ভ্রান্তি হইলেও মোক্ষহেত, 

কেনন] এরূপ জ্ঞান দঢতর হইলে, মন্ুষোর অন্থ্রাগ-বিছ্বেষ ক্রমেই কমিয়ী যায়_ 

তখন স্বর্গাদি কামনা! আর থাকে নী, মোক্ষক।মনা অপ্নিক্গতর বলবতী হয়, তখন 
আত্মতত্বজ্ঞান লাভ করে, অন্ুরাগ-বিদ্বেষ সমূলে নির্খুল হয়, মুক্তিলাভও হইয়া 
থাকে । আত্মা দেহাদি হইতে পৃথক্ হইলেও নাঁমগোত্রাদি তাহাতে আরোপিত 

করিয়া কম্ম করা হয়, সেই যে আরোপ তাহ ভ্রান্তি সেই ভ্রান্তি স্বর্গ ও 

মন্থষ্যজন্মের হেতু । দেহে আতম্মবুদ্ধি করিয়া দৈহিক পুষ্টির জন্য মিথ্যা প্রয়োগ 
প্রভৃতি যে সকল পাপ করা যায়__তাহার মূলে এ যে দেহে আত্মবুদ্ধিরূপিণী 
ভ্রাস্তি-_উহ্াই তামসী। 

বেদাস্ত মতে সমস্তই ব্রহ্ম, এ জ্ঞান ভ্রান্তি নহে, কিন্তু সগুণ ব্রন্ষোপাসনা ব! 
সাকারোপাসনা ভ্রাস্তি-_ ভ্রাস্তি হইলেও উচ্ভা সংবাদি ভ্রম নামে অভিহিত, রক্ত 
জবাকে পদ্মরাগ মণি বলিয়। যপ্দি জ্ঞান হয়, তাহ] হইলে & জ্ঞানকে বিসংবাদি 

ভ্রান্তি বলিবে, আর রত্বপ্রভাকে রত্ব বলিয়া যে জ্ঞান হয় উহা! সংবাদিভ্রাস্তি। যে 

ভ্রাস্তির বশবর্তী হইয়া" বস্ত অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে বস্ত লাভ হম না--তাহাই 
বিসংবাদি-্ভ্রাস্তি, ফে, ত্রান্কির বশবর্তী হইয়া বন্ধ অন্বেষণে প্রন হই-_লম্ভব 



পঞ্মোখধ্যায়ঃ। ২৮৫ 

লাত হয় তাহাই সংবাদি-ভ্রান্তি। জবা পুষ্পকে পদ্মরাগ মণি বলিয়া যাহার ভ্রান্তি - 

হইয়াছে--সে পদ্মরাগ মণির অন্বেষণে জবাপুস্পের নিকটস্থ হইলে বা চয়ন করিলে 
পদ্মরাগমণি প্রাপ্ত হয় না, পরস্ত রত্বপ্রভাতে রতুভ্রান্তি যাহার হয়, সে ব্যক্তি 

রত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়৷ রত্বপ্রভার নিকটস্থ হইলে__রত্ব দেখিতে পায়, রত্বলাভও 

করিতে পারে । রাজসী, তাঁমসী ভ্রান্তি পূর্বের চ্ভায়ই বুঝিবে ৷ ৩২ । 

ইন্জিয়াণামধিষ্টাত্রী ভূতানাঞ্চা(ম/খিলেষু যা। 
ভুতেষু সততং তম্যে ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নম ॥ ৩৩ 

দেবীভাষ্যম। যেনাহুনো মতমিতি যেন চক্ষংষি পপ্তন্তীতি যেন শ্রোত্রমিদং 
শ্রুতমিতি যেন 'বা পশ্য(ত, যেন বা শুণোতি, যেন বা গন্ধানাজিন্রতি, যেন বা 

স্বাছু চাস্বাছ চ বিজানাতীতি। ইমাণি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ 

আপো জ্যোতীংষীতি অগুজানি চ জরায়ুজানি চ স্বেদজানি চোডিজ্জীনি চেতি 

সর্ববং “প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানং ব্রহ্গে”ভ্যাদঞত্যর্থমালম্্য স্তবন্তি। অখিলেষু ভূতেষু 
প্রাশিষু ভূতানাং শরীরাণাম্ ইন্জিয়াণাঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী চেষ্টাদিহেতুরিতি নৈষ্মা- 
যিকাদয়ঃ। ভূতেষু বস্তযু ভূতানাং স্কুল-হস্ম-পৃথিব্যাধীনামিতি সাংখ্যাদমঃ। 
এতয়োরেব যথাসম্ভবং মত স্থরাণ।ং নিবেশঃ। ব্যাপ্ত্যা দীব্যতি দ্যোতিতে ক্রীড়তি. 
বেতি ব্যাপ্তি-দেবী পরমাত্মনহিতানৃষ্টসমষ্টি_পরমাক্মনো বিভূতয়৷ ব্যাপ কত্বেন 
দ্যোতনাদদৃষ্টস্ত ক্ন্যমাত্রং প্রতি জনকতাবপব্যাপকতয়া দ্যোতনাচ্চ ব্যাপ্তি 

দেবীতি সংজ্েতি নৈয়ায়িকীদযঃ । চেঙনাধিষ্িতা প্রকৃতিব্যাঞ্চিদেবীতি সংখ্যা- 

দয় । উপাহিতচৈতন্তা মায়েতি বেদাস্তিনঃ। এবমন্তদপি জ্ঞেয়ম॥ এতেন- 

“পরো দিবা পর এনা পূখটব্যতাবতী মহিনা সম্থভূবে”তি দেবীস্থক্তমন্ত্ার্থ 
উক্ত: | ৩৩। 

( নাগোজী ) ইন্দ্রয়েতি। যাখিলেষু ভূতে অন্তর্ধযা বিদ্যা 
স্থিত ইন্দ্িয়াণাৎ জ্ঞনকরণানাং জ্ঞাঁনবিষয়াণাঁৎ সুক্ষস্ুলানামূ অধি- 
াত্রী প্রবত্তিকা & ভ'স্ম বাক্যে দেবৈ। ব্যাপিকায়ৈ ইত্যণ্থঃ ॥৩৩ 

তত্র । হীল্গু। যা অখিলেষু ভূতেষু ভৌতিকেষু ভূতাঁনাম্ ইন্জিয়াধারাণাং 
নেত্রগে!লকাদীনাম্ ইন্দ্রাণাং চক্ষুরাদান।ঞ্চ চকারাৎ তদধিষ্ঠাতৃক্ধ্যাদীনাঞ্চ: 

সততমধিষঠান্জা পের যত, এতেন অ [ধভূতাধঢান্ব। দিদেবতানাং পরমার্থ রূপ তৎ- 

প্রেরিকা বা ত্বমেব, তখাচ হস্তামলকভাষ্যং “মনশ্চ্থ্রাদেশ্নশ্ক্্রাদিশ্চে্তি। 

পু্বম্ ইন্দ্রি়তদ1+উ:ত হু ধাদিদেকতারপত্থমুক্তম ইহ তু তেষামপি পরমার্থরপত্- 

হষিতি ন পৌনকক/ম। পরযার্থন্বপ্ত ধারণ-গ্রহণ-প্রেতণশক্তিঃ। এহং গ্রাহি- 



২৮৬ শরীরী । 

পাদয়স্তি_ব্যা্চিদেব্যে ইতি, ব্যাঞ্চিরনুস্থ্যতত্বং পটে ভত্তবৎ মণিনু স্ুুজবচ্চ 
তদ্রপা চাসৌ দেবী প্রকাশিকা চেতি, তথা অখিলেষু ভূতেষু ভৌতিকেযু ইঞ্জি- 
য্াণাং ভূতানাং ভদারস্তক পৃথিব্যাদীনাং চকারাৎ অহস্কারতন্মাজাপাঞ্চ অধিষঠাজ্জী | 
অন্যৎ সমানম্ ॥ ৩৩। 

ঘিনি অথিল প্রাণিন্বিহে শরীর ও ইন্দ্রিয়গনের অধিষ্ঠান্্রী, সেই 
ব্যাণ্তিদেবীকে সন্ভত নমস্কার | ৩৩। 

ভাষাব্সখ্যা । ব্যাপ্তিদেবী-পরমাত্বা বিশ্বব্যাপক অর্থাৎ অসীর্ম, আদৃষ্টী- 
শ্রয় জীবসমূহ বিশ্ব-ব্যাপক, এই জন্ত পরমান্মুসহিতভ অদুষ্টসমষ্টি ব্যাপ্ডিদেবী 
নাষে অভিহিত হইলেন। ইছা নৈষ্মায়িকমত | বাপ্িদেবী চেছনাধিষিতা 

. প্প্রকৃতি ইহা সাংখামত । চৈততন্তাত্রিতা ঈল্মাই বাপ্তিদেবী উহা বেদাস্তমত 1৩৩ । 

চিতিরূপেণ যা কৃুৎমমেতদ্যাপ্য স্িত। জগৎ। 
নমন্তস্যে নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নম ॥ ৩৪ 

দেবীভাষ্যম্॥। চিতিঃ পরমাজ্সী, তন্জরপেণ তৎ্ম্বরূপেশ যা পরমাত্মসহিষ্ভাবষ্ট- 

লমষ্টিং | অনৃষ্টসম&: সত্র্জস্তমৌভেদেন ত্রৈবিধ্যাৎ াতিন্বিকরূপেণ তৎসমষ্টি- 

দ্ৰযং নমন্যস্ভি_নমস্তশ্তৈ ইতাদিনেতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ | চিতিত পুরুষঃ। যা 

চেতনাধিষ্িতা প্রকৃতিরিঘি সাংখ্যাঃ । চিতিরীখ্বরঃ যা ঈশ্বব্রাধিিতা প্ররুতি- 

রিতি পাগলাঃ। চিতিটশ্চতন্তং ঘা উপাহিতচৈতন্তা মায়েতি বেদাস্তিনঃ | 

চিতিঃ অপরিণীমি টচতত্ং যা চিদচিছু ভয়াক্সিকা মহামায়া । অতএব চিতিরপে- 

ণেতি অুসন্দচ্ছতে । ম্হাক্কায়ায়।শ্চিদ্র পত্বাভাবে চিদ্পসাতত্রে বা চিতিরাপেণেক্সি 

বাধিতং চিতীতি নিরর৫থকং ব। স্াদিতি সিন্বান্তিনঃ। চেতনাধিষ্টিতকত্ষরমন্ত্রা্দি- 

বাদে! নৈয়াফিকমতব্যাখ্যানেনৈব ব্যাখ্যাত॥ |. “প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিধূতির্সভিঞ্নীষা 
জুতিঃ স্মৃতিঃ সন্কল্পঃ ্রতুরস্থঃ কামো বশ ইতি সর্বাণ্যেবৈভানি প্রজ্ঞানন্ত নাঙ্ক 
ধেয়ানি ভবস্তী”ত্যৈতরেযস্রুতেধুখ্যো গৌণশ্চার্থো বিষুণমায়েতিশক্িতেত্যাদিম্ৈঃ 
প্রতিপাদিত্তঃ | ৩৪। 

( নাগোজী ) চিত্তিঃ চিচ্ছিভিত ॥:৩এ | 
তত্প্র। চিতি। চিতিঃ তৈতন্তং ভন্ময়ো জীব ইত্যর্থ: | তহুক্তং বেদাস্ত- 

গ্রন্থে, “অবিদ্যোপহিন্তং চৈতন্তং জীব” ইতি, গীতান্্ব চ “অপরেয়মিতস্বন্তাং 

প্রকৃতি বিদ্ধি মাষিকাম্ |. জীবসংজ্ঞং মহাবাহে। যয়েদৎ ধাঞ্ডতে জগৎ” ইতি । 
এতেন চিজ্জড়ত্ম কং সমটির্যিপপং স্বমেবেতি প্রতিপাদিতম্। নু “বিকোস্ত 
আপি রপাণি পুরুযাধ্যান্ডণে। বিভ্ুঃ | . প্রথম: মহতঃ অ্ ছিসীয়ং তত্সংস্থিতম 



পঞ্চমোশধ্যায়ত | ২৮৭ 

তীয়ং সর্ববভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে 1” ইতি সাত্বতগ্রন্থোক্ষত্বাৎ “দ্বাবিমৌ 
এুকুযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চে”তি গীতাস্থৃক্তত্বাচ্চি পুরুষশ্যৈব জীবত্বং কথং 
প্রকৃতেজ্জীবত্ত্মুচ্যতে ইতি ন বাচা প্ররুদ্ধিরে্নম ত্রহ্ধন এব সগুণমৃর্তিত্ডেদ ইতি 
প্রাগুক্তমেব, পুংক্সীভেদশ্চ জড়মান্রবিষয়কত্তেনাম্পৃষ্টচিদংশত্বাভাবাস্তর এব, অতএব 

ক্রানিজনান্থভবোইপি তথা । ব্যক্তমুক্ং প্রথমে, “তদ্বীক্ষ্য পৃচ্ছতি মুনৌ জগছুস্ত- 

[স্ডি, ্বীপুংভিদ! ন তু সুৃতস্ত বিবিক্তদৃষ্টেঃ” ইতি অতএব আ্ীবলরামঃ প্রকুত্তি- 

ত্বনোক্তো। দশমে, “এতো হি বিশ্বস্ত চ বীজযোনী, রামো মৃকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানষ্” 

তি । বীজং নিমিতৃং মুকুন্দঃ পুরুবঃ। যোনিঃ সমবায়িকারণং রামঃ প্রধান- 

মত্যর্থক্রমস্য বলবস্থাৎ, “প্রধানত্বেন প্রকৃতিং বদন্তি” ইন্ডি আর্থবর্ণঙ্রতৌ চ 

শ্ররুতিপদং পারিভাষিকমুক্তং ন তু স্থীসংস্থানাঁৎ, পুরি শয়নাৎ পুরুষপদমপি তথ 
শতিসিদ্ধম। নম ভবতু, তথাপি জডডায়াঃ প্ররুতেঃ কুতশ্চেতনত্বম্ ? অন্তত্রাচ্যতে 

_চিত্প্রকুতিপক্ষে বিবাদানবসর এব, গুণম্য় এব প্রকৃতিপক্ষেহপি বাদিভেদমতে 

পত্বোদ্রেকাৎ চেতনত্থম্। যছুত্তং গীত'সু, “সন্ং জ্ঞানং রন্জঃ কম্মেত্যাদি । সন্ত 

দ্রকতা তু গুণসাম্যেহপি পুরুষেক্ষাবশীদেবেতি সমগ্জমমলমতি প্রপঞ্চেন । 

প্াগন্ত£করণবিশেষশক্ভিতয়োক্তম্, অত্র জীবতয়ে!ক্রমিতি ন পৌনক্ক্ত্যম্ ॥ ৩৪ ॥ 

যি'ন চৈতন্যরূপে এই নিখিল জগম্ম(টম বাপিয়া আছেন, তাহাকে 
নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, তাহাকে নমস্কার, ইত্যাদি । ৩৪ । 

ভাষ্যঝ্যাখ্যা। চিতি- নিতাজ্ঞ।নবান্ পরমাত্মা, ইহা নৈয়াফিকমত, যে মহা 

মায়া স্বীয় একাংশ পরমাস্সরূপে পরিদৃশ্তঠমান জগৎ বাপিয়া অবস্থিত তাহাকে 

নমস্কার । পরমাত্মা সন্ভীদিগুণসম্পন্ন নী হইলেও পরমান্মসহিত অনুষ্টসমষ্টি জিবিধ 

বলিয়াই নমস্কারত্রয় আছে । ৩৪--৩৬। 

স্তুতা স্ুুরৈঃ পুর্ববমভীষ্টসংশ্রয়া- 
ভথ। স্থরেজ্দেণ দিনেষু সেবিতা। 
করোতু সা নঃ শুভহেতুরীশ্বরী 
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্ড চাপদত ॥ ৩৫ 

ষ৷ সাম্প্রতঞ্চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ- 
রম্মাভিরীশ। চ স্থরৈর্ন মস্যতে। 



২৮৮ শ্রীশ্ব্ীচত্ী ] 

য। চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হত্তি নঃ 
সব্বাপদো ভক্তিবিনত্রমূর্তিভি; ॥ ৩৬ 

দেবীভাষাম্। অভীষ্টসংস্রয়াৎ অভীষ্টলাভমুদ্দিশ্ঠ ব্রহ্মা অভীষ্টলাভাদ্ধেতোঃ 
শক্রাদিভিশ্চেতি অুরৈঃ পুর্বং স্ভতা। শুভদিনেষ স্বরেন্দরেন শতাশ্বমেধাদ্যবসরে 

তথা দ্দিনেযু তেব তেখিতি ভাঁবঃ, সেবিতা। শুভানি ক্ুচিরাণি এতৎকালীনানি 
ভন্দ্রণি ভবিষযৎকালীনানি শুভানি ভদ্রাণি প্রভৃতমন্গলানি বা করোতু । ৩৫। 

দেবীভীষ্যম । আদ্যার্দে একশ্চকারঃ দ্বিতীয় ক্রিয়াপেক্ষয়! সমুচ্চয়ে, অপরোহু 

পার্থে। সাম্প্রতঞ্* সাম্প্রতমপীত্যর্থ ৷ স| শুভানি করোত্তিত্যাদদিন। পূর্বেণান্বয়ঃ ।৩৬ 

( নাগোজী ) অন্রীয়ৎ সংগ্রহঃ। 'বিষুমীয়া চেতনা চ বুদ্ধিনিদ্ধে 

ক্ষুধা তথা । ছাঁয়। শত্তিশ্চ তৃষ্ণা চ ক্ষ'ক্তির্গাতিস্তত্ঃ পরম্। লজ্জা 

শাস্িত্ুতঃ শ্রদ্ধা কান্তিরলক্ষশীন্ততঃ পরম্। বৃত্তিঃ স্মৃতিদর়্া চৈব তুষ্টি- 

মতা ততঃ পরমূ। ভ্রান্তিবযাপ্তিশ্চিতিশ্চৈব ভ্রয়োবিংশতিসংখ্যকাঁঃ। 

ইভোহধিকমনার্ষং স্যাত্তন্ত্রে কাত্যায়নে স্ফ,টম্ঠ। নবার্ণপীঠপুজাবিধাবেত! 

এব ত্রয়োবিংশতিঃ, তৎকথনৎ বাটিতে? ত্যাগশ্চ। তদযুক্তম্, 

কাত্যায়নীতন্বিধোধাৎ। স্তত্তেতি। ঘ! শুভহেতুরীশ্বরী স্থরৈব্রক্মাদিভিঃ 
পূরববৎ স্যতা তথ! ইন্দ্রণ চ মহিষবধে সত্যভীফ্টম্ত সম্শ্রয়ীৎ দিনেষু 
প্রতিদিনং সেবিতা সা নঃ শুভানি ভদ্রাণি অতিশয়িতস্তভানি করোতু 

আপদশ্চ হত হাম্বয়ঃ ॥ ৩৫ 

(নগোজী ) যেতি। সাম্প্রতপ্ যা ঈশ। স্ররৈরস্মীভিঃ উদ্ধতদৈত্য- 

ভাপিতৈঃ পীড়িতৈঃ *মস্যতে সত. য়তে চ. করোতু সা ন ইতানেনায়ঃ ॥৩৬ 

তত্বপ্র । স্ততা। ছ[ভ্যামন্য়ঃ। সা নোহম্মাকং ভদ্রাশি নির্বিদ্বানি শির- 
স্তরাণণীতি যাবৎ, শুভ!নি হঙ্গলীনি করোতু, যতঃ শুভহেতুম্মঙ্গলকারণম্, আপদে 

হস্ত, যতঃ ঈশ্বরী সর্বব*(তুযুভ 1 সর্বধনিয়ঙ্জীতি বা। সা ক? যা পুর্বং মহিষা- 

আুরবদকালীনদিনেষু অভীষ্টস শ্রয়াৎ বাঞ্চিতফুললাভাৎ সুরৈর্দেবৈঃ সহ স্ুরেজ্রেণ 

স্কত] সেবিত' চ গন্ধপুষ্পাদুপহারৈঃ পুজিতা চ। তথাশ্বশ্চার্ঃ । দিনেঘষিতি 

একন্ঠাপ্যভিমলানভভকাল/জ্বন ৌরবাদ্বহত্বম্। সাম্প্রতম্ ইদানীঞ্চ টৈত্যতাপিতি- 

রল্ম/তিঃ তার যা লমন্থাত ত্য: যাট ভক্তিবিল্তমাঞ্চিভিরম্মাভিঃ স্মৃতা 
সতী তৎদ্ষণাৎ স্মরণ-সংকালমেব :নোহম্মাকং সর্বাপদণো! হ.স্ত। কীদুশী? 

বশী ঈতবরী ৪ ৩৫1৩৬ 



পঞ্চমোধ্ধ্যায়ত । ২৮৯ 

পূর্বেবে দেবগণ অভীষ্টলাভ উপলক্ষে ধাহাকে শ্তব করিয়াছেন, 
দেবরাজ যথাসময়ে যাহার সেবা! করিয়াছেন,_দেবতা আমরা এক্ষণেও 

উদ্ধত্ত দৈতা তাপে তাপিত হইয়া যে ঈশ্বরীকে নমস্কার করিতেছি, তন্থি- 

বিনঅ শরীরে ষাঁহাকে স্মরণ করিলে, আমাদের সর্বববিধ আপদ্ তৎক্ষণাৎ 

বিনন্ট করেন, সেই শুভ্দায়িনী ঈশ্বরী আমাদের শুভ ( বর্ধমান ) কল্যাণ 
| ভবিষাতে ) সম্পাদন করুন_-আমাদিগের বিপর্দরাশি বিনাশ 

রতন । ৩%। ৩৬ 

ঝধিরুবাচ । 
এবং স্তবাদিুক্তানাং দেবানাং তত্র পার্বতী ৷ 
ক্রাতুমভ্যাঘযৌ তোয়ে জাহনব্যা নৃপনন্দন ॥ ৩৭ 

দেবীভাষ্যম। এবমিতি । দেবানাং সমীপ ইতি শেষঃ, দেবানাৎ পার্বতী 

ঈত্যন্বয়ে! বা, দেবসম্বদ্ধিনী পার্বতী, তৎসন্বক্ষিত্ব ওদদৃষ্টোপনীতত্বম, আজ্নঃ 
“ীরমিতিবৎ । জাহ্ুবাস্তোয়ে জাহ্ুবী তন্নামপ্রসিদ্ধা তন্নন্বস্তরীয়৷ কাচিন্নদী, নভৃ 

ভাগীরথী--বৈবন্বতমন্বস্তরে তঙ্দবতরণাৎ । যদ্বা জাহবীবদাঁচরন্ত্যাঃ, জাহ্ৃবী- 

শক্[দ্বিবন্তাৎ কপি কৃতে বূপম্। যত্রেদানীং জাঞ্চবী দশ্যতে তত্র পূর্ববমন্বস্তরীয়া 
শ্্ছসলিলা আতম্বতী প্রাবহত, সৈব বর্তমান ভাগীরথী সমানস্থাঁনত্বাদিনা 

হৎসদশী। জাহ্ব্যা ইতি পঞ্চম্াস্তং বা। পঞ্চমী যব লোপে, জাহুবীমগহায়েতি 

হদর্গ, তো য়ে যত্রকুন্রচিৎ সলিলে । জাহ্ছবাপরনাম ব্রহ্ধকমগুলুসংস্থিতগঞ্গীজলং 

বক্ষণা সং ক্ানার্থমুপকল্পিতং পরিতাজ্য শরণাগতদীনার্তত্রাণপরায়ণণ 

পপ্বিতী দৈতানিজ্জিতা ছুরদৃষ্টোপহতা৷ দেবা মাঁমদা নিরীক্ষ্য রুতার্থা ভবন্তিতি হন্তর- 

করচিদ্থুলি পাতমভাাগমদিত্যাঁশয়ঃ | নৃপনন্দনোতি মেধঃক্লতং আুরথ- 
সঙ্গাধনম্ ॥ ৩৭ ॥ 

( নাঁগোজী ) খধিরুবাচ,-এবমিভি । তত্র দেবসন্লিহিতে | হে 

রাজন্। পার্বতী জাহ্ব্যান্তোয়ে স্বাতুমিব স্বীয়স্তবাদিযুক্তানামভি সম্মুখং 
যযাবিতাথঃ ॥ ৩৭ ॥ 

তন্বপ্র । এবং । হে নৃপনন্দন মুর ! তত্র স্থানে এবমুত প্রকারেণ স্তবাদি- 

ুক্তানাম আদদিন! পৃজা-প্রীণায়াম-ধ্যান-ধারণাদেঃ সংগ্রহঃ | স্তবাদৌ তৎপরাশাং 

দেবানাম অভি আভিমুখ্যেন সন্বদ্ববিবক্ষায়াৎ যণ্ঠী, পার্বতী জাহব্যাঃ তু গজায়া- 
৩৭৩৮ 



২৪৩ শ্ীস্্রীচপ্তী । 

স্তোয়ে স্নাডূম্ আযযৌ।। অনাদরে ষগ্নীতি বিদ্যাবিনোদঃ। তথা সতি প্রশ্নো- 
হসঙ্গত; স্যাৎ ॥ ৩৭ | 

খধি বলিলেন, হে রাজনন্দন ! দেবগণ এইরূপ স্তবাদি করিতে 

থাঁকিলে___পার্ববতী ভ'হাদের সমক্ষেই তথায় জ।হবীনান্নী নদীর জলে 

শ্বান করিবার নিমিন্ উপস্থিত হইলেন | ৩৭ । 

ভাষাবাথা।। গগ্াজলে শ্রান করিবার নিমিত্ত এই মন্ুবাদ পহজলভা, 

পরস্ত তৎকলে হিমাপগমে গঙ্গার আবির্ভাব না ভ য়ায় জাহবীনাম্বী নদী বলিতে 

গ্ইয়াছে,অথবা জাঙ্বা “বের অর্ গঙ্গ সদৃশ নদী? | শোকের অপর অর্থ যথা 

“পার্বতী ব্রদ্ষলো কস্থগঙ্জাজলে শ্লান পরিত্যাগ করিয়ী ভিমালয়ে কোন সাপারণ 
জলে শান করিবার নিমিত উপস্থিত হইলেন 1”৩৭--৬৩ | 

সাত্রবীত্তান্ স্বরান্ সুত্রভবদ্তিঃ স্তয়তেহত্র কা। 
শরীরকোষতশ্চাস্তাঃ সমুড়ুতারবীচ্চ্ছিবা ॥॥ ৩৮ 

স্তোত্রৎ মমৈতৎ ক্রিয়তে শুস্ত দেতানিরাকৃতৈঃ। 
দেবৈং সমেতৈঃ সমরে নিশুস্তেন পরাগিতৈত ॥ ৩৯ 

দেবীভাষাম্। পার্বভ্যা: সর্বকারণ/ভূ হামা মন্থামায়ায়াঃ | "অভ্র পভ; 

রৃহজি”তি তে: শরীনকোবস্ভ ইাত স্বগমৌ! যথাশ্রতার্থ: | অনেন চ মন্বাস্ত- 

দেতাবির্াব উ্তঃ। শরীরম্থ ষ: প্রাণমসুকোবস্তন্মাৎ তং পরিত্যজ্য সমুদ্ভূত; 

নাম শিবা অব্রবীৎ। সমৃত্তৃতা বাগ্বীজ”, তথাঁহি ক একারঃ উৎ উদ্ে যন্থাঃ 
ধকারস্তাসম্বানাদধরাদৃক্ধে ওষ্ঠে একারম্য ন্যস্মানত্বাৎ। উদ্ভৃতা এঁ-মাতৃকা 

অন্ুশ্থারেশ সহ বর্তমান! সং, সং উদ্ভৃভা সমুদ্ভুভ1। উতেত্যস্কা একারবাচকস্ত 
যথা--“একারো বাগ্ভবঃ শক্িবিণ্টশৌষ্ঠৌ ভগং মক₹ুৎ। সষ্া ভূতোষ্ধকেশ 

চে”তি ভঙ্তরমূ। 'অব্রবীদিতি প্রথম প্রযুহ্ামানরী বচন:কয়ন্তা তন্যা বাগ্বাজন্তবং 
ম্যোতিতম্। তত্বীজাখ্যশুরুদ্থাত্তক্িগমে পার্ববত্যাঃ কষন্ং বক্ষ্যমাণং জুক্তম। 
বাগৃবীজন্ক সবস্থজীবূপত্থাৎ তৃতীয়চ্রি তন্যা সরম্বতীঘ্বেবতাকত্বং সিদ্ধমিছি মন্তু- 
রছশ্বেদিনত ॥ ৩৮১১ ॥ 

( নাপোজী ) তথাপি তেষামজ্ঞানং দৃষ্ট1 কা সমু ইতি পৃচ্ছতি,-- 

সেতি। কা মদন্থা। জুযতে ঘন্থাৎ নভিভাবথ, মদন্য।য়া অভাবঃ। পতো- 

হপ্যভ্ঞানমেব হৃষ্ট,। তেষাৎ দয়য়। স্বয়মব্রবীৎ। অন্য হীতুক্তিং রাজানং 
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প্রতি খষেঃ | শরীররূপাৎ কোশতে! গৃহাৎ সমুত্বূত! সত্বপ্রধানাংশেন 

প্রাদৃর্ভৃতা অতএব শিব! অব্রবীদিতার্থঃ ॥ ৩৮ ॥ 

( নাগোজী ) কিমব্রবীতদাহ, _স্ডোত্রমতি | সমেতঃ মিলিতৈ;, 
রণে নিশুস্তেন পরাজিতৈঃ, অতএব শুপ্তেন নিরাকৃতৈঃ স্বর্গাদিতি 
শেষ । ৩৭৯ ॥ 

ভত্বপ্র। সাব্র। সা শ্বন্ন্তান মুরান অব্রবীৎ | কিশব্রবীদ্ধি ভাষ্ক,-_ 

তবস্তিরত্র কা স্য্তে ? স্ততৌ স্ত্রীদিক্গোপাদানাৎ কেতি স্বীস্বম্। প্রশ্নোছপি 

তদানীমেব। অস্তাঃ পার্ধবত্যাঃ শরীরকোষতঃ শরীরমেব কোষ: রত্ৌখস্বপঃ 

ত্মাৎ সমুভভূতা প্রাহুর্তৃতা সতী শিবা অব্রবীৎ। কোষপদোপাদানাৎ তচ্ছরীরাৎ 
লাকোতৎপত্তিযোগাতা স্থচিতা ॥ ৩৮ ॥ 

তত্বপ্র। কিমব্রবীদিতাহ, _স্তোন্পং ।_এতৈং সমেতৈমিলিতৈর্দেঘৈ; এস্ৎ 
নম স্তোত্রং ক্রিয়তে । তত্র হেতৃগর্ভবিশেষণদ্য়মাহ,_যতঃ সমরে যুদ্ধে শুস্ভ- 
টদত্যেন নিরাকতৈঃ নিয়স্তৈঃ নিশুস্তেন চ পরাজিতৈঃ অভিতভতৈঃ ৷ অন্তরে শুভ্ত- 

নিশুস্তযোর্দানবন্ধেহপি দৈভাত্ম্রগ্রাহিত্বাৎ দৈতা উচাতে। যহ্থ' “দিতি: জ্জাৎ 
খগুনে দনৌ” ইতি বিশ্ব প্রয্বোগদর্শনাৎ দিতিশব্দেন দস্রপৃয্চাতে ॥ ৩৯ | 

সেই স্বর ভগবতী সমবেত বেবগণকে জিক্দ্াসা করিলেন, আপনার! 

কাহার স্তভব করিতেছেন? তখন তাহ!র নিজ শরীরকোষ হইতে শিবা 

আবির্ভূত! হইয়া বলিলেন, _ইহীর! সমরে শ্স্ত-মিশ্ুস্ত কর্তুক পরাজিত 
₹ুইয়। সমবেতভাবে আমারই শ্তব করিতেছেন। ৩৮1৩৯ 

শরীরকোষাদ্যত্তস্যাঃ পার্বত্য নিঃক্তান্বিকা । 
কৌধিকীতি সমস্তেঘু ততো লোকেষু গীয়তে ॥ ৪০ 
( নাগোজী ) শরীরেতি । যৎ নির্গত তং কৌঁশিকীতি গীয়তে 

ইত্ঘয়ঃ। চৌঁশিকাতি পৃষোদরাদিস্বাৎ সাধু । ভালব্যমিদম্ ॥ ৪০ | 

তবপ্র। তন্যা! নামনির্বচনমা,_শরীরেতি । যদ্ যণ্মাৎ তল্যা: পার্ববতটাঃ 

শ্রীরকোধাৎ ন্ম্িকা নিঃস্ঘতা নির্গতা ততো হেত: সম্ন্তেধু লোকেঘু কুবনেষু 

জনেষু ৰ। কৌধিকীতি গীয়তে উচ্যতে মুনিতিরিআর্থঃ, সুপাং সুবিতি ব্যবস্থা 
সমহ্তৈর্নৈরিতার্থো বা। কোষে ভব কৌধিকী অধ্যাত্বানি: । “কোযোহঘ্্রী. 
ক্টলে খড্গাপিধানেহথো ঘদিব্যয়োরি*তি মুর্ধাস্তে মেঈগিনীদর্শনাৎ “কোশা- 
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ভবশ কৌশিকী দন্দশুফে”ত্যাদি-তালবাশভেদ-দর্শনাচ্চ কৌফিকীতি মূর্দন্যবতী 

স্তালবাবতী চ॥ ৪০ | 

এই দেবী, পার্ববতীর শরীরকোষ হইতে আবির্ভৃতা হইয়াছেন বলিয়। 

সমন্দ লোকে কৌধিকী বলিয়া বিখ্যাতা হইলেন । ৪ | 

তন্যাং বিনিগগতায়ান্ত কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্বতী । 

কালিকেতি সমাখ্যাত৷ হিমাচলকৃতীশ্রয়। ॥॥ ৪5 
। নাগোঁজী ) তঙস্তামিত্তি।  কুঞ্চসহোদরীত্বান্তমঃপ্রধানশিবশন্তি- 

্বাচ্চ কষ্ণবর্ণত্বৎ সরস্বতাঃ প্রাদুর্ৃতত্বাচ্চ শিবশক্তেস্তত এব পুনঃ সরস্বতা 

নিশ্মম ইতি বোধাম । তদারভ্য শিব কালাপতিরিতি বোৌধাম্ ! আশ্রয় 

স্বানম | তদুক্তৎ বৈকৃতিক্করহস্তে-_"গৌরীদেহাঁৎ সমুদ্ভূতা য। সীত্তিকগুণা- 

এয়। ; সাক্ষাৎ সরস্মতী প্রোস্ত। শুভ্তাস্থরনিবহিণী । দধোৌ চান্টভূজ। 
বাপমুসলে শুলচক্রভূ২ | শঙখখৎ ঘণ্টা লাঙগলঞ্চ কান্ধুকৎ বস্্রধাধিপ । 

এষা সম্পৃজিতা৷ ভক্তরা! সর্ববজ্ন্তৎ প্রযচ্ছতি ॥৮ শিবপুরাণসথাহতায়াম্,_ 

"?দতে) শুন্তনি শুম্তাথে। ভ্রাভাগৌ সন্বভবত্ঃ। যাচিতং তপস! তাভাং 

বশ্গাণঃ পরমেষ্ঠিনঃ । অবধাত্বং জগত।স্মিন পুরুষরখথিলৈরশি । অযোনিজ। 

ত যা কনা স্ত্রাকেৌশসমুস্তবা । অজাহপুংস্পর্শরতিরবিলভ্বাপরাক্রম। : 

হা পধ্যাবুভৌ সঙ্ছে। তন্কাং কামাতিভূতর়ে | ইতি চাভিতে। বন্দ 

*'ভাৎ প্রাহ ওথাস্ত্ি।ত ॥? ভতস্তী 1২ জগতি উপজ্রতে 'তিয়োলয়ায় 

দোবেশং ব্রহ্মা প্রাথিতবান্ শিবয্ । পিশিন্দাপি বহস্ততৎ বা ক্রোধঘিত্ব! 

বাথ! | অদ্ধগ্থকোশজাৎ শক্তিমকামাৎ কভাকাতিশীম । নিশু- 

শুন্তয়োর্ন্ীং দেবেভ্ো দাতমহসি । এবমভাথিতো ধাত্রা ভগবান্নল- 
.লাহিত্রঃ | কালীতাহ রহস্থাৎ বা” ইতুন্মূ। ক্রুদ্ধাং তাৎ দৃষ্ট 1 ক্রাড়ারথং 
কালীতুক্তমিতি 'শবস্টোক্তেঃ । “ভূয়সী চ তবাশ্রীতিরগৌরমিতি মে 
বপুঃ। ক্রীড়োক্তিরপি কালীত্ি ঘটতে কখমচ্যখ!” ইতি দে ীবচনমুপন্থাস 

কথক্িদ্দেবী বেবাজ্ঞ়া ছগীতমাশ্রমৎ প্রাপা ভপশ্চরিত্বা রজো গুণাঁধিকাৎ 

বক্ধণো গৌররূপং প্রাপ্য নীলকোশমুৎস্যষ্টবতী - ততঃ কোশাছুভুত। 
কোধিকীত্যুক্তমূ। “ত২কোশৎ সহসোত্ল্ঙ্গয গৌরী স! সমজায়ত। সা তু 
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মায়াতিক। শক্তিদ্যোগনিজ। হরেঃ স্মৃতা* ইভি ততঃ প্রত্যাগতয়। দেব্য 

দেবং প্রতি কৌশিকীমহিমা কথিতঃ,__“কিং দেবেন ন সা দৃষ্ট। ঘা স্মফটো। 
কোঁশিকী ময়া ৷ তাদশী কন্যকা লোকে ন ভূতা ন ভবিষাত্তি। অজাত- 
পুংস্পর্শরতিরধূষ্য। চাতিস্ুন্দরী” ইতি ॥ ৪১ ॥ 

তন্বপ্র। তন্যাং । তশ্তাৎ কৌশিকাৎ বিনিরভায়া সতাং সাপি হিমাচল- 
রুতাশ্রয়া হিমবন্গিকে তা পার্বতী রুষ্ঝা রুষ্কবর্ণা অন্ভুৎ ইত হেতোঃ কালিকা ইতি 

সমাখ্যাত। প্রসিদ্ধা অভূৎ । শকোহত্রান্েতবাঃ, স্বার্থে কশ্চ ॥ ৪১ ॥ 

দেহ হইতে কৌধিকী আবির্ভীত৷ হইলে পার্বতী কুষ্ণবর্ণা হইলেন, 
এবং হিমাচলবাসিনী কাকিল! নামে বিখ্যাতা হইলেন । ১। 

ততোহম্বিকাং পরং রূপং বিভ্রাণাং স্থমনোহরমূ। 
দদর্শ চণ্ডো মুণ্ডশ্চ ভৃত্যো শুভ্তনিশুওয়োঃ ॥ ৪২ 

দেবীভাষাম। অন্থিকাং কৌবিকীম্ ॥ ১২--৫১। 

( নাগোজী ) ততোশুন্ষিকামিতি ! পরমুৎকুম্তম ॥ ৪১ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ । ততঃ প্রাছৃর্ভাবানস্তরং পবমত্যুৎকষ্টম অতিমনোহরং বপং 

বিভ্রাণাৎ শারয়স্থ্ীম অশ্বিকাং কৌষিকাং চণডো মুগ্শ্চ দদর্শ। প্রতোকমন্বয়াদে- 

কত্বম। তৌ কাবিতাহ- শুন্ত-নিশুম্তয়োভত্যো ॥ ৪২ ॥ 

অনস্তর শুভ্তনিশুপ্ত-ভৃতা চ৪-মুণ্ড সমনোহর পরম রূপ ধারণ করিয়া 

অবস্থিত! কৌধিকী আশ্মকাঁকে অবলোকন করিল । ৮২। 

তাত্যাং শুন্তায় চাখ্যাতা অতীব স্থমনোহরা | 

কাপ্যান্তে স্ত্রী মহারাজ ভানয়ন্তী হিমাচলম্ ।॥ ৪৩ 
( নাগোজী ) ত্তাভামিতি। শুন্তায়েতি ক্রিয়াযোগে চতুধর্ণ । কাপি 

অনির্ববাচা ॥ ৪৩ ॥ 

তত্বপ্র। তাভ্যাং। ন€কবলং দদশ তাভাং শ্রন্তহ় আখ্যাতা কথিতা চ। 

তদাহ-__হে মহারাজ । কাপি বচনাগোচরা স্লী আস্তে । কীদূশী? হিমাচলং 

ভাসয়স্তী শোভয়ন্তা, একত্র।বস্থানেহপি সকলাচলাবভাসনপরা বচনাগোচর বপৰ, 

অতোহতীব স্রমনোহরা ॥ ৪৩ | 

এবং তাহার! শুস্তের নিকটে পিয়! বলিল,__মহারাজ । অতীব রম- 

শীয়া কোন এক রমণী হিমাচল সমুগ্ভাসিত কারিয়! অবাস্থতি করিতেছে । 5৩ 
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নৈব তাদক্ রুচিদ্রেপং দ্বষটং কেনচিদুত্তমম্। 
জ্ঞায়তাং কাপ্যসৌ দেবী গৃহ্যতাঞ্চাসুরেশ্বর ॥ 8৪ 
( নাগোজী ; নৈবেতি। অসৌ দেবী কাপি অতো ভ্হায়তাৎ মন্ুষ, 

সবার! তৎস্বর্পং বিচার্ধভাৎ গৃহাতাৎ ১ অলীক্রিয়তাং চ ॥ 8৪ ॥ 

তত্বপ্র। নৈব তাদক্ রূপং ক্কচিদপি দেশে কান্সে চ কেনচিজ্জনেন নৈব 

দ্টম | কীদকৃ? উল্তযম্। ততঃ কিমিতাহ-__অসৌ দেবী কাঁ জাত্যা 'স্বরূপে* 

চেতি জ্ঞায়তাং, ন £কবলমে তাবৎ কিন্তু গৃহযতাং চ। হ্হে অস্রেশ্বর !॥ ৪৪ | 

তাদৃশ অত্যত্রম রূপ কেহ হ্কোথাও দেখে নাই। হে অস্থুরেক্ছ 
তাঁপনি একবার পরিজ্ঞাত হউন ঘে, এই (দবযোগা রমণী কে এবং 

আপনি ইচ্াকে গ্রহণ করুন । ৪৭ । 

স্্ারতমতিচার্বঙ্গা দ্যোতয়ন্তী দিশস্থিষা । 
সা তু তিষ্াত দৈতোক্্র তাং ভবান্ দ্রষ্ট মহ্তি ॥ ৪€ 

( সাগোজা ) নম কিমর্থমঙ্গীকারস্ত তা ইতাত্ত আহ, স্ট্রীরতৃম্ত্ি । 
উত্তম শ্রীতর্থঃ। ভবান্ ত"ৎ দ্রম্ট,মহ তি স! ভব দর্শনযোগ্া । অভো- 

হলী য় 'গিতি ভানভ্তব হেতৌ ॥ 5৫ ॥ 

শনপ্র ' কপার স'ন্লারত্রং ্বীশ্রেঠং অতিচাববঙ্জী অটিচারণাঙ্গানি কর- 

চরণাদা!ন যণ্সটাঃ স, "ভুষ কাল্তা। : দিশে। দ্োতয়ন্তী সতী :ভিষ্ঠতি। হে 
টতোজ্ । ভবান্ তাং দ্রষ্টৎ চক্ষঃসাৎ কু জ্ঞাতুৎ বাঁ অহভি। “রত্বং স্বজাতি- 

শ্রেষ্ঠেহশী' তামরত ॥ 9৫ ॥ 

দৈতোন্দ্র । এই চারু-অবয়ব! রমণী প্ত্রাগণের মধ্যে রতুন্বরূপ। ) ইনি 

রূপচ্ছটায় সমস্ত দিক্যশুল সমুস্তাসিত করিয়া আছেন । আপনি ইহাকে 
দেখিতে পারেন ৷ ৪&২। 

ধানি তানি মণয়ে। গজাশ্বাদী!ন বৈ প্রো; 
ত্রেলোক্ তু সমস্তান সাম্প্রতং ভাঁন্ত তে গৃহে ॥ ৪৬ 

( নাগোজী ) যদি সা রতভূতা কথমস্মাকৎ স্তাদত আহ, _ানীত্তি । 

“হানি শজাশ্বাদীনি রভবানি স্বজা(তশ্রেষ্ঠানি। তু হেতৌ। এবঞ্চ সম- 
স্তানি সমহ্তর্থানি যতন্তব গৃহে অত হইয়মপি তব ভবিষ্যতীতি ভাঁবঃ ॥ ৪৬ ॥ 
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তন্বপ্র। অষ্টভিঃ শ্রোকৈঃ সর্বরত্বাশজয়স্্বোক্তা প্রলোতয়তি, স্বানি ৷ 

গল্জাশ্বাদীনি যানি রত্বানি স্বম্বজ]1তিশ্রেষ্ঠানি যে ষ্ণয়ে। মহাপদ্মাদয়ঃ জৈলোক্যে 

ভাস্ভি তানি সমস্তানি, একশেষাৎ বীবশেষঃ | সাম্প্রতমিদানীং তে গ্ভব গে 

ভাস্তি শোভভ্তে ॥ ৪৬ ॥ 

প্রভো 1! ব্রিলোকে যে সমস্থ শ্রেষ্ঠ হস্তাশ্বাদি রত্ব এবং মি আছে. 
ংসমস্তই সম্প্রতি আপন'র গৃহে বিরাজমান | দ৬ | 

রাবতঃ নমানীতে৷ গজরতুং পুরন্দরাৎ। 
পারিজাততরুশ্চায়ং তথৈবেচ্চৈশশ্রবা হয়ত ॥ ৪৭ 
 ,ধোগোজী ) দেব বিধুণোতি-_এরাব্ত ইতি ॥ ৮৭ ॥ 

তন্বপ্র। এতছিরণোতি_ধর। অ্ররাবতো। গজরতবং গজশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরাৎ 

লমানীত, অয় পারিজাতপ্তরুশ্চ, ৩খাশ ঝশ্চার্থ:, উচ্চৈহশ্রবা হয়শ্চানীতঃ 8৪৭ | 

আপন গজরত্ু এরান*, সম্মুখস্ছ পারিজাততরু এবং উচ্চৈঃশ্রবা 

তশ্প ইান্দ্লপ নিকট হইতে ভানয়ন করিয়াছেন । এশ | 

নি ১ বিমানং হংসসংঘু ক্মেতত্তিষ্ঠত তেইঙ্গনে। 
রতৃভৃতমিহানীতং যদাসীদেধসোইভুতম্ ॥ ৪৮ 

। নাগোজী ) বিমানমিতি । বেধসো বরপ্রদশ্যাপি ষদ্বিমানমানীত্তৎ 

তদদ্ভুতম । এব পোঁবর্তিসকলাজধ্যস্ সুচিতম। বলাম তু দত্তমূ। 
নন্তবরত্বাচ্চ তেনোপেক্ষিত ইতি হৃদয়ম্ ॥ ৪৮ ॥ 

তব্বপ্র। বিমানম । হসসংযুক্তং যদ্দিমানং ক্রীভাষানম্ অদ্ভতম্ অভাশ্চধ্যং 

রত্বভ তং রত্বম্ব ূ পং বেদসো ব্রহ্গন আসীৎ, তদেতদানীতং সৎ ইহ তে তব অঙ্গনে 

শঙ্তিরে ভতিউতি । অন্গনৎ ভবর্থপঞ্চমোপেত “মঙ্গনং কেবলং বিছ্ুরিতি” শব্দমমহা- 

নবাৎ, "আন্গনং প্রাঙ্গণে যানে কামিম্ভামঙ্গনা মতে”তি মেদিনীকারাচ্চ ॥ ৪৮ ॥ 

ব্রহ্মার রত্ুম্বব্ূপ হৎসবাহন অস্ত বিমান আনীত হইয়া এই আপনার 

অঙ্গনে পাড়গা আছে । ১৮ 

নিধিরেষ মহাপদ্ঃ সমানীতে ধনেশ্বরাৎ। 

কিঞ্তক্কিনীং দদৌ চান্ধির্মালাময়ানপঙ্কজাম্॥ ৪৯ 
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( নগোজী) নিধিরিতি কিগুক্কিনীৎ তন্নামিকাৎ, দদাবিভাস্ঃ 

ভয়াদিতি শেষ ॥ ৪৯ ॥ 

তত্বপ্র | নিপি। এষ মহাপছ্ধো মহাপগ্সমনামা 'নিপিং পনেশ্বরাৎ কুবেরাৎ 

সঙ্াানীত: ! ভল্ক্ষণমাহ মাকণডেয়পুরাণং,সিক্াপ্পারো। নিধিশ্চান্কো মহাপদা উ্ি 

স্যৃত১। সন্বপ্রধানো ভবতি তেন চাধিষিতে। নরঃ ॥ করোতি পগ্মরাগাদিরতী- 

নাঞ্চ পরিগ্রহম।। মোক্তিকানাং প্রবালানাঘ তেষাঞ্চ ক্রয়বিপ্ুয়ম্ ॥ দঙ্গাক্ 

যোগ-শীলেভান্ডেষামাবসধাংস্তথা । স্বাকারয়াঁভ ভতচ্ছীলঃ ম্বয়মের চ জ্ঞায়াছে | 

তৎপ্রল ভান্তথ|শীলাঃ পুল্রপৌন্রক্রমেণ চ। পুর্ববা্িমাহিঃ সপ্তাসৌ পুরুষাশ। এ 

মু্চতা”তি । অন্ধিঃ সমুদ্রঃ কিন্ন্কিনীং তন্নীম্্াম্ অস্ানপদজাম্ ভআল্লানানি পল্দ- 

জালি হস্তাম এবক তাং মালাং দদৌ অর্থাৎ ভুভাম্ 1১৯ 

আপনি এই মহাপদ্মনামক নিধি ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে 

গ্রহণ করিয়াছেন । সমুদ্র কিঞ্ক্ষিনীনাম্ী অন্ান কমল-মালাও আপনাকে 

পরদান করিয়াছেন । ৪৯ । 

ছত্রং তে বাকুণং গেহে কাঞ্চনস্নাবি তিষ্ঠতি। 
তথায়ং স্যন্দনবরো যঃ পুরানীৎ প্রজাপতেঃ ॥ ৫* 
( নাগেজী ) ছত্রমশিতি। কাঞ্চনআ্রীবি স্বণবর্মশশীলৎ প্রজীপতে- 

“ক্ষণ | অয় রিপৃশামজেয়ত ॥ ৫০ ॥ 

তত্বপ্র। ছত্রমূ। ০৬ হব গেড়ে কাঞ্চতঞ্ বি কনকপ্রশবণশালত বারণ 

ব্রুণসন্ব্থি ছত্রং তিউতি ! তবাশন্বশ্চাথঃ | প্রীজাপভেশ্চ দক্ষল্তা যঃ প্রপ্াশীৎ 

শোহয়ং স্তান্দনবরো যুদ্ধনাধনরথশ্রে্ঠঃ তব গেছে তিষ্উতা তাশ্বনত ॥ ৫০ ॥ 

কাঞ্চনশ্রীবী বরণচ্ছল্র আপনার গহে বুহিয়াছে । যাহা পরবেব দক্ষ 

প্রজাপত্তির ছিল. দেই শ্রেট রখও আপনার গৃহে | 7০ 

. মুতোকুৎক্রার্তিদ নাম শক্তিরীশ ত্য়া হৃতা। 
পাশ সলিলরাজস্য ভ্রাতুস্তব পরিগ্রহে ॥ €১ 

নিশুভ্তস্ান্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রতুজাতয়ঃ। 
বহিনর শ্চা) পি দদৌ তৃভ্যমগ্রিশৌচে চ বাসসী ॥৫২ 

দেবীভাষ্যম্। অগ্রিশৌচে শুদ্ধন্বর্ণময়ে। অগগ্ণনী শৌচহ শুদ্ধিজ্ঞানং যে 
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উত্ভং হি “হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হাগ্সৌ বিশুদ্ধিঃ শ্ামিকাপি :বেতি। “অগ্নেরপতাং 

প্রথম হিরণামির্তি শ্রুতেঃ স্ব্ণময়বাসৌধুগদানমগ্রেরেবোপধুজাত ইতাপি 

ভ্েয়ম ॥ ৫২৫৪ ॥ 

( নাগোজী ) মুতোরিতি | উৎক্রাস্তিমমরণম । পরিগ্রহে পরিজনে, 

করণব্যুৎপন্তা হস্তে বা॥৭১॥ 

। নাগোজী ) নিশুম্তশ্যেতি । অন্ধিজাত। রত্বজাতয়শ্চ নিতভ্তব্ঠ 

পরিগ্রহ ইতার্থঃ। অগ্নিশৌচে অগ্নিরেব নৈর্মল্াকরণং যযোরিতার্থঃ ! 

কল্পরৃক্ষোপকপ্রিতম্ অগ্রিপ্রক্ষেপান্লিক্ছজলৎ বাসোধুগাম অ.গ্রশৌচাখা- 

মাঃ ॥ ৫২ ॥ 

তবশ্র। মুতে।রিতি | সাঙ্ধিঞজেকোহয়ম্॥ হে ঈশ একনিরাকরণসমথ ' মুতো দাম 

পুত্রন্থ উৎ্ন্দান্তিদা মরণদাত্রী উৎ্ক্রমণমু্ত্রান্তিঃ। শক্তরস্মবিশেষত ত্বয়া অত) ২ 

মতোধমস্থেতি বিদা(বিনোদঃ' কিন্তু যমস্যা দণ্ড এব প্রাসদ্ধম স্ব, নির্কজদং 

চাত্রৈব “কালদ গাদ্যঘো দমতি। পাশ: সলিলরাজস্যা বরুণন্য পাশ তব 

ভ্রাতুনিশুন্তস্য পরিগ্রহেহত্তি মূলে বা, যছ্বা পরিগৃহতেহনেনেতি পরিগ্রহো হচ্ত:, 

“পরিগ্রঃ কলত্রেহপি মূলম্বীকারয়োরপি । শপখে পরিবারে চ রাভিগ্রাস্তে চ ভাস্করে” 

ইতি মেদিনী । আতঃসদঃসকলসলিলমি”তি সভেদদর্শনাৎ সাঁললং দন্টাদি। 

অবিজ্ঞাতাঃ সমুদ্র ভবাঃ সমগ্রা রত্রজাতযো রত্বপ্রকারাঃ পদ্মরাগাদয়শ্চ সম্থীত্যুহাম্॥৫১ 
তত্বপ্র। বঞ্ছি। অদ্দপদাম্! বাহ্ছরপি পাবকোহপি অগ্রিশৌচে আগ্রিনা 

শৌচং শুদ্ধিবয়োঃ এতভাদুশ। বাসসী তুভ্যং দদৌ। অপীতি বিল্ময়ে ॥৫২॥ 

আপনি ঘমের উৎক্রাস্ভিদা নান্সী শক্তি হরণ করিয়াছেন । সলিলরাজ 

বরুণের পাঁশ এবং জমুদ্রোষ্তৰ সমস্ত বত্ুই আপনার ভ্রাত। শিশুপ্তের 

অধিকারে আছে। আগ্ুও হিরণায় বন্ত্রধুগল আপনাকে প্রদান 

করিয়াছেন । ৫১1৫3 

এবং দৈত্যেন্্র রত্বানি সমস্তান্তাহৃতানি তে। 
জীরতুমেষা কল্যাণা ত্বয়া কম্মান্ন গৃহ্যতে ॥॥ ৫৩ 
( নাগোজী ) এব্মিতি | তে ইতি কর্ত ,ঃ শেষত্ববিবক্ষায়াং ব্ঠী ॥ ৫৩ 

তত্থপ্র । উপস্ংহরতি । হে টিৈভ্যেক্র! এবমক্প্রকারেণ সমগ্রাণি রত্বানি 

-আহ্ৃতানি, ভ্রাতুরপাভিন্নাচারত্বাৎ ত্বয়েত্যুক্তম । এষা কল্যাণী স্মীরত্বং 



২৯৮ শ্রী শ্রীচন্তী 

স্বীশ্রেষ্ঠা স্বয়া কম্মীন্ন গৃহাতে অপি তু গৃহাতএব, বন্তমানপ্রায়ে বন্তমানবন্ি্দেশঃ | 

সধ্বরত্রভোগিনস্তব 'তৎপরিত্যাগন্ানহত্বাৎ | বাকাভেদাৎ তে ইতি তক্বেতি 
চোন্ম্ ॥ ৫৩ 

হে দৈতারাজ ! এইর্পে যাৰতীয় শ্রেষ্টরত্ব আপনি আহরণ করি" 

যাছেন । এই কলাণী বত্বস্ববপা জ্পীকে আপনি কিজন্য গ্রহণ করি- 

ভোছন ন। ? ৫৩ 

ধষিরুবাচ । 

নিশম্যেতি বচত শুজ্ভঃ স তদা চগুমুণ্ডয়োই। 
প্রেষয়ামাস স্গ্রীবং দূতং দেব্যা মহাস্ুরম্ ॥॥ ৫৪ 
ইতি চেতি চ বন্তবা সা গত্বা বচনানাম | 
যথা চাত্যেতি সম্পীতা৷ তথা কার্ধ্যং ত্বয়া লঘ॥ ৫৫ 

দেবীভাষাম্। পঘুশীভ্রমভোতি । খু কাধাং বেতান্বয়ঃ ॥ ৫৫1৫৬ | 

। নাগোজী ) খধি*বাঁচনিশমোতি । স্গ্রীবৎ জন্নামানয ॥ ৫« 

। নাগোজী ) ইতি চেতি চেতি। ইদৎ চেতার্থঃ। বক্ষামাণস্থয 

পরমর্শঃ | অনেন তন্তনিভ্ম্তয়ো রজোগুণমযুত্ৎ সৃ5য়তি। অতএব 

তদ্বধার্থং সন্ত্বগুণপ্রধানে'হবতার ইতি বোধাম | লঘু শীঘম ॥ ৫৫ 

শন্বপ্র | ঝমিকবাচ,-নিশ স১ শুভস্তদ] চ€মুঞ্চয়োরি'তি প্রলোভাত্মক" 

বচে' নিশমা শ্বত্বা দেবাঃ সঙ্বদ্দে হগ্রীবাখাং মহাসুরং দৃতং প্রেষয়ামাস ॥ ৫৪ ॥ 

তত্তপ্র। ইতি । তয় গত্বী সা ইতি 6 ইতি 5 বঙ্গামাণং মম বচনাঁৎ বক্তবা", 

কঞ্চ যথা প্রাতা লু শীগ্ঘম অভেতি তথা ত্বয়) কাধাৎ চ কর্তৃবাধঃ, এতেনাপর- 

মাপ প্রলোভনং ত্বয় বককসিতি স্কচিতম ॥ ৫৫0 

খষি বলিলেন, তখন শ্তস্ত চণ্ড ও মুণ্ডের সেই কথা শ্রবণ করিয়! 

দেবীর নিকট স্ুগ্রীবনামক এক মহীস্তরকে দূতরূপে প্রেরণ করিল এদং 
বলিল-_- এই এই কথা তুমি তাহাকে আমার কথামত ব্লিবে, যাহাতে 

সম্প্রীতিসহকারে সত্বর উপস্থিত হয়, তাহ। করিবে | 3২1৫? 

স তত্রগন্থা যত্রাস্তে শৈলোদ্দেশেইতিশোভনে ৷ 

সা দেবী তাং ততঃ প্রাহ শ্রক্ষুৎ মধুরয়। গিরা ॥॥ ৫৬ 



পঞ্চমোহ্ধ্যায়ঃ | ২৯৯. 

( নাগোঙী) স ইতি। স: দৃত্ত ততঃ তৃস্তাৎ সকাশাৎ যত্র 

শৈলোদ্দেশে স| দেবী আস্তে তলে গত্বা শ্রক্ষমন্তকটৎ মধুরয়া কোমলয়! 

গির! প্রাহেত্য্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ 

তত্বপ্র। সত। মেপসে' বচন*মদম। সাদেলী কৌশিকী হত্রাতিশোভনে 

?শলোদ্দেশে শৈলস্থা উর্দপ্রদেশে অংকে স দৃতঃ তত্র গন্বা শ্ক্ষৎ কোমলং যথা 

'্লাৎ মধুরয়া মনোহরয়া প্রলোভাক্মিকঘেতি যাবৎ, গিরা তাহ প্রাত উক্তবান ॥৫৬| 

অনম্তর দূত অতি স্থন্দর শৈলপ্রদেশে গমন করত দ্েনীর নিকট 

উপন্থি্ত হইয়া অতি মধুর থাকে মু'ভাপে তাহাকে বলিতে লাগিল | ৫৬ 

দত উবাচ। 

দেবি দৈত্শ্বরু শুভ্তস্ত্রেলোকো পরমেশ্বরত | 

দুতোইহং প্রেষিতস্তেন ত্বনকাশমিহাগতঃ ॥ €৭ 
,দবীভাষাম্। দেবি রাজি রাঃ শ্রশ্রন্ত পরীত্বণ সিদ্ধবনিদিষ্যতে | 

“এ:ল।কো পরমেশ্বর ন ততোভপকত কশ্চিদস্তীতি পরনাক্সজ্ঞানপব্ধ্ধানোহী- 

+*তবকোহশআরাণাং স্চিতঃ ॥ ৫7. 

( নাপোজী ) দত উনচ,-দেবীতি । ন কেবলং দৈতোশ্বর এব কিন্তু 

ব্রিলোকাস্ত পরমেশ্বর ইতার্থঃ। স্াশৎ আ্মীপমূ ॥ ৫৭ ॥ 

তন্বপ্র । দূত উবাচ)--দবি | ৮০৮ দেবি' দৈতাশ্বরঃ দৈতাধিপতিঃ 

ণ্চোহজ্তীতি শেবঃ। ন কেবপছেতাবং কিঞ্চ টত্রপোকো "পরমেশ্বর উন্দঃ। 
এভন তদধিকীরবার্তনী হমিত্ুক্তন : অহ দূতস্তেন প্রেষিভঃ সন ইহ ত্বৎ- 

দকাপহ তব সমীপম্ আগত" "সদশম্পননিশ্থিংশসকাশণন্ডেত কীর্মিতা” ইতি 

সভদদশনাৎ সকাশক্তলবান্ো দন্বাদি | ৫৭ | 

দূত বলিল,--দ্রেবি । টদক্রারা'জ শ্রস্ত [ভ্রিলোকের অদ্দিতীয় অধীশ্বর, 

তিনি আমাকে প্রেরণ করাতেই আমি আপনার নিকট আপিয়াছি। ₹৭ 

অব্যাহতাত্ঃ স্র্ববাস্থ ঘঃ সদা দেবযোনিষু। 

নির্ভ্ভিতাখিলদৈত্যারি স যদাহ শূণুক্ষ তত ॥ ৫৮ 
মম ব্রেলোক্যমথিলং মম দেব। বশানুগাঃ। 

যজ্তভাগানহং সর্ধান্ুপান্মীমি পৃথক্ পুথক.।॥ €৯ 



৩০৩ শ্রীশ্ীচগ্জা 

দেেবীভাষ্যম । দেবযোনিষু দেবাশ্চ যোনয়শ্চ তান । “যোনি: স্তীপুৎ 

সয়োশ্চ স্যাদাকরে” ইতি মেদিম্থাক্তেঃ, যোনিরুংপত্তিহেতুঃ উপস্থিতত্বান্দেবানী- 

মিতি গম্যতে । সর্বেরষ দেবেধু দ্লেবোৎপাদকেষু কশ্টপাদিযু চ। ত্ং তদস্তর্গতা। 

তন্ন) বা কাচন ভবনি, নভু তেভ্যোহভিরিচাসে, অপ্রসিদ্ধে+ তম্মাদসুরঃ 

বাঁজাজ্ঞাবশ্ঠমেব তয় প্রতিপালনীয়েতি ভাব ॥ ৫৮1৫৯ ॥ 

(নাপোজী ) তদেবোপপাদয়তি _অব্যাহতেতি । বেবযোনিবু 

দেবতাহ্ব | দেবাশ্চ তে জগদৃযোনয়শ্চেতার্থাৎ ॥ ৫৮ ॥ 

( নাগোজী ) তদুক্িমাহ_মমেতি ॥ ৫৯ ॥ 

৩কপ্র। অবা। সশুস্ভো যৎ প্রাহ তচ্ছণুষ । সকীদৃকৃ? নিজ্জিতাখল- 

দৈতারিং শিজি ভনিধিলদেবগণ:, আতএব যঃ শুভ্তঃ নদী সর্বদা সর্ববাস্ দেবসোনিষু 

বিদ্যাপরাদিযু অবাতত আজ্ঞা যস্থা ৮ তথা, এতেন '্বমপি তন্টাজ্ঞাম্ অবশ্ং 

করিযাসী'ত ধবনিতম । লিঙ্গস্তা চিছাতিচারাৎ ছান্দসন্বাৎ ব| দেবষোনিশকস্থ 

স্বীত্বম ॥ ৫৮ ॥ 

তত্বঞ্র । কিমাহেতি কথয়তি-মম 1 অখিল সমগ্রৎ ভ্রিলৌকাহ মম মপ্দারম্ । 

অখিল দেবাশ্চ মম বশা মদধানাশ্চ :ত মন্তুগা অঙ্গবন্তিনশ্চেতি তথা | যদ্ধা 

মম বশী যে বক্রবাজাদহ ততষানপাশ্রীগাত পশ্চাদগামিনঠ। এতেন মদাভ্ঞীলজ্যনে 

৩ব সহায়ত কেহু'প ন শংবঝাতাত বাজিতম্ । অহ সর্ববান যদ্দভাগান্ চকুপুরো- 

ডাশাধান্ পৃথক পুথক হন্দাঠদ পেস উপা্মামি জক্ষয়ামি - এতেনাম্মনহ সব্বশ্ছি- 

ধুগ্তস্বমুকুম ॥ ৫১ ॥ 

যাহার আজ্ঞ। “দ ও দেবশ্ুন্ট গণের মধোও কখন ব্যাহত হয় না, 
যিনি সমস্ত শক্রবগকে নিঃশেষে জয় করিয়াছেন, সেই শুস্ত আপনাকে 

যাহা বালিয়াছে, তাহ শ্রবণ করুন 1 ৫৮ । 

এই সমগ্ত ত্রিলোক। আমার : দেবগণ আমারই আজ্ঞানুবত্রা ; আমি 
সম স্বরগণের যজ্ঞজভাগ পৃথক রূপে ভোপ করিতেছি । ৫৯: 

ত্রেলোক্যে বররতানি মম বশ্যান্যুশেষতত | 

তখৈব গজরত্তানি হৃত্বা দেবেন্্রবাহনম্॥॥ ৬. 
ক্ষীরোদমথনোড্ভূতমশ্্রতুং মমামরৈত | 
উচ্চৈঃশ্রবসসংজ্জং ততপ্রণিপত্য সমর্পিতম্॥ ৬১ 



পঞ্চমোহধ্যায়ত | ' ৩০১. 

দেবীভাষ্যম। ব্ররত্বানীতি সামান্সেনাভিধায় বিশেষপ্রতিপত্ত্যর্থং দিউ- 
মাত্তমুপদর্শয়তি__তখৈবেতি, বশ্্যানীতার্থ;ঃ ৷ দেবেন্দবাহনমৈরাবতং স্ৃত্বা স্থিত- 
ম্বাতাধাহাধাং, অমেত্যন্থবজাযতে । গজরত্বানি অশেষতঃ শেষস্যাভাবোহশেষং 

হপ্রাপা । যাবদৈরাবতো নাপহতঃ তাবৎ সংম্বপান্তেব শ্রেষ্ঠহন্তিযু বশ্যতা- 
সাপন্রেষ নিরবশেষং বশ্ঠ।নি গজরত্বানীতি নোচেত, তগপহরণাদনস্তরত্ িবব- 

শেষ ব্শ্যানীতি পর্যাবসিতীর্থঃ ॥ ৬০ | 

দেবীভাবাম্ | মৎস্বত্বাম্পদমুচ্চৈঃশ্বনাঃ কথ/মন্দেশ বাযবহিযিত ইতীল্দাঘ কুপি তস্য 

ম প্রসাদনার৫থমমরৈহ তৎ প্রসিদ্ধম উচ্চেঃশ্রবসসংজ্ঞমশ্বরত্বং প্রণিপভা মম সম- 

নতম, সব্বস্থামিনস্তস্তা অনরকউকসমর্পণাৎ পূর্ববমাপ উচ্চতশ্রবসি অভিমতং 

স্বত্বনীনেদয়িতু” মহামিতি প্রয়োগঃ, এতেনৈব কোপবীঙ্মবিদ্ব 5ম । উচ্চ: শ্রবং 

অন্যাস্মীণত অর্শআদিত্রাদচি রুত উচ্চঃশ্রবসেতি, ন কম্মপারযাদিত নিষেধ- 

ল'নিততত্বাৎ উদচ্5 শ্রনো যজাবননে স যঙ্রাস্তি অবযবিনি স ইতি ব। যদ্ধ' 

উচ্চৈঃশ্রবেন উঠচ্চ£শ্রলেতান্থিপূর্ব। সসতজ্ঞত নামবত  শয়তেহনেনে৬ শ্রব 

শর 5: 1 ৩১ | 

 নাগোজী ) অশেষত2 অনেষাণি, হ্ৃতামভান্বার ॥ ৬০॥ 

। নাগোজী ) ক্ষীরোদেতি | তদশ্বরত্ৎ হত! ইন্দ্রাদ্বলাৎকারেণ গৃহীত! 

অমরৈঃ প্রণিপতা সমর্পিতমিতর্থ)। উচ্চশ্রবসেতাব্রাপি আজতি যোগ- 

বিভাগাঁদচ সমাসাস্তঃ ॥ ৬১ ॥ 

*“নৃপ্র । ন কেবলং রি ই সর্ববিতৃত্যাম্পদমপাভমিভাহ--টন্তরলো । 

(রলোকো যানি বররহানি শ্রে্রহ্ানি অনেষতোহশ্ষোণি মম বশ্ানি মম বশা- 
১৭ ভাত £ন তথা গজরত্রানি ধরাবহাদীনি গজশ্রেটাঃ আনেমতঃ সাকলোন বা মম বন্া- 

-3%। 2০ ভ্িভঃ পাঈদরনযুঃ । অমইপাদেপৈই ম্পারোদমথনে উদ্ভৃতং জাত দেবেনাস্থা 
ব'ভনম ন্উচ্চৈশ্রবসসতভ্ হৎ প্রদিক্ধম অশ্বরত্রং হাত্বা আশীয় প্রণিপঠা তদাদান 
পরাল্মগমপি মাহ প্রশিপাতেনাছুনায় মম সম্বন্ধে সমর্শিত দত্তমূ। আঙপনর্ণ- 
মতেহণপ ভরভিরানলানে বর্কতে ; অভ্র অর্ধানাং ক্চিদ্যোভকনিরপেক্ষত্বাৎ। যছ' 
মাহা ত্রন্জ্ঞানপরাদ্ম থাদগান্দা [ৎ কানাগৌরবমালক্ষা হৃত্বা বলাদাচ্ছিদ্য সমর্পিতম্ 
ইনার । অতএব স্বৈরিভাক্তৎ নট ইন্সেণেতি | উরে আকো যশো যস্থ 
উদ্চ্চঃশ্রবসঃ, ছান্দসত্বাৎ সমাপান্ত:, ক্ষচিদন্যত্রাপীতি বা ॥ ৬০1৬১ & 

স্বর্গ, মর্ড), পাঁতালে বে কিছু সার রত্বু আছে, তাহা আমার এবং 

দরাবন্ত হরণের পর নিখিল গজরত্ুই আমার অধিকৃত । ৬০ । 



৩০২ শ্রীশ্রীচগ্তী 

ক্ষীরোদ সাগর মন্থন-সন্ভুত উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বরস্ব, অমরগণ 
প্রণতিসহকারে আমাকে সমর্পণ করিয়াছে । ৬১ 

যানি চান্ঠানি দেবেষু গন্ধর্ধেবষুরগেষু চ। 

রতৃভৃতানি ভূতানি তানি ময্যেব শোভনে ॥ ৬২ 
স্্রীরতৃভূতাং ত্বাং দেবি লোকে মন্ঠামহে বয়মূ। 
সা ত্বমম্মান্থপাগচ্চ যতো রতৃভুজো বয়ম্।। ৬৩ 

দেবাভাম্যম। দেবাদিবু ভূতাঁনি উচিদ্ভানি দেবাছাচিতানীতি ফলিতম্। রত্ব- 

হানি রত্ম্বদপাণি। “ভূতং স্্াদেো পিশীচাদোৌ জন্তো ক্লীবং তিযুচিত” ইতি 

মেদিন্থ্যক্তে;। রত্বম্বব্ূপাঁণি দেবাদিযু ভূতানি স্থিতীনীত্যপরে ॥ ৬২। ৬৩॥ 

( নীগোজী ) যানি চেতি । রত্বভৃতানি ভূতানি রত্রূপাণি স্থিভ।- 

নীতার্থঃ ॥ ৬২ ॥ 

( নাগোজী ) স্ত্রীতি। বয়মিজ্াাত্মগৌরবার্থৎ বহুৰচনম্ ॥ ৯৩ ॥ 
তত্বগ্র। যানি। ভে শোভনে। দেবেনু গদ্ধর্তেধু বিশ্বাবস্বাদিযু উরগেষু 

সর্পেষু বাস্থকিপ্রভৃতিধু, চকারাৎ যক্ষবিদ্যাধরাদিবু চ যানি রত্বভৃতানি রত্বস্বরূপাণি 

ভূতানি ঘ্তৃনি সস্তি, ভূতানি জাতানি ইতি বা. তানি ময্যেব সাস্ত। এবকারেণা- 

ম্তআভাৰ উক্ত: ॥ ৬২ ॥ 

তত্বপ্র। স্ত্রীতি। হেদেোবি। লোকে ভুবনে বয়ং ত্বাং স্্রীরত্বভৃতাং মস্তা- 
নঙে। ততঃ কিমিতাহ-_সা' স্্বীতুভূতা তম অস্মান উপাগচ্ছ অস্মৎথসমীপমী- 

গচ্ছ ইতার্থ: ! এতছুচিতমেবেত্যাহ__বতো বয়ং রত্বভজঃ রত্বঁভোগহাঃ, তম্মাদনহঠ- 

স্বানে তবাবস্থানমন্চিতমেবেতাথত ॥ ৬৩ ॥ 

সনপ'র ! অধিক আরু কি বলিব, দেব, গঙ্গর্ব ও নাঁগগণের মধ্যে যে 

কিছু শ্রেট রত্ব আছে, তৎসমন্তই সম্প্রতি আমারই অধিকারশ্থ | ৬২ ! 

দেবি । এই সংসারে আমরাই একমাত্র বষ্থভোগে সমর্থ ; অগ্তএব 

স্্ীরতুভূত' তু'ম অ'মা্দিগকে সমাশ্রম়ু কর। »৩। 

মাং ব। মানহজং বাপি নিশুভ্তমুকবিক্রমম্। 
ভ্ভজ ত্বং চ্চলাপাঙ্গি রহুভূতাসি বৈ যতিঃ।॥ ৬৪ 

দেবীভাষ্যন। উক্ুবিক্রমমিতি পিশুভ্তং প্রত্যন্থরাগজননাদ। বৈ সঙ্গোধনে 

অন্ধুনয়ে বা) “বৈস্য।ৎ সম্থোধনে পাদপূরণেহ্গ্জনম্েইপি চেশাত দেদিনী ॥ ৬৪ ॥ 



পঞ্চমোছ্ধ্যায়ত। ৩০৩ 

( নাগোজী) মাং বেতি। উনুবিক্রমৎ মহাবিক্রময । বৈ 
প্রসিদ্ধৌ ॥ ৬৪ ॥ 

তত্বপ্র। মাংবা। হে চঞ্চলাপার্গ। চঞ্চলে অপাঙ্ছে যন্থা: সা) ছান্দস 
ঈপ্রতায়ং | মাং বা মম অন্ুজং নিশুস্তং কা ত্বং ভজ। নির্বদ্ধাভাবং বাশকো 

বোধয়তি। যতঃ ত্বং রত্বভৃতী অসি ভবসি। এতেন ছয়োরপ্যবিশ্ষোৎ রত্ব- 
ভোগিত্বমুক্তম। কীদুশম্্? উরুর্মহান্ বিক্রমো যস্তা উরুবিক্রমম, উভয়োরেৰ 
বিশেবণম্। বাশবস্য দক্তাত্বাৎ অন্ত্যারবানে পাঠঃ মাং বেতি। বেঞ্ডাচ 
বা ইতি হুর্গঃ ॥ ৬৪ । 

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! তুমি স্ত্রীরতুম্বরূপা ; অতএব তুমি আমাকে অথবা 
আমার অনুজ শ্রবলবিক্রমশ।লী নিশুস্তকে ভজন কর । ৬গ | 

পরমৈশর্ষযামতুলং প্রাপস্যসে মৎপরিপ্রহাৎ। 
এতদৃবুদ্ধা। সমালোচ্য মৎপরিগ্রহতাং ব্রজ ॥| ৬৫ 

দেবীভাষাম্। মৎপত্রিগ্রহাৎ মৎস্মীকারাৎ ২ ক্সীকরণং পতিত্বেন উদভ্রাত- 
ত্বন বাড়াপগমঃ । মৎ্পরিগ্রহতাং মৎপত্রীত্বৎ মদ্ভ্রাতবধূত্বরূপপাঁবজনত্বং বা। 
“পরিগ্রহং পরিজনে পত্থাং স্বীকারমুলয়োরি”তি মেদিনী ॥ ৬৫ ॥ 

( নাগোরজা ) পরমেতি । প্রাপ্সাস ইতি ছান্দসম্তড | মৎপরি- 

গ্রহাৎ £মদাশ্রয়াৎ ।! সমালোচ। বিচাধ্য । মতপাঁরগ্রহতাং মতপন্ী- 

ত্য ॥ ৬৫ ॥ 

তন্বপ্র। প্রলোভঘতি-পর | মৎপরিগ্রহাৎ মদশ্রবাৎ অতুল" পরমৈশ্বধাং 

পরমা বিভৃতিং প্রাপ্নামীতি নুগ্ধী? এতৎ মযৌক্তং সমালোচ্য বিচাধা মৎপরি- 

গ্রহতাংমম কনত্রতাং ব্রজ । “পরিশ্রহঃ পরিজনে পহাং ম্বীকারমূলফোরিশততি 

বিশ্ব । লোচদশনে টুরাদি ॥ ৬৫ | 

তুমি আমার পরিবারস্থা৷ হইলে, অইলনীয় পরম এশ্বর্যা লাভ 
করিবে । এই পকল শ্ষিয় নিজবুদ্ধ দ্বারা আলোচনা করত আমার 

আশ্রিতা হও । শু | 

ঝষিরুবাচ। 

ইত্যু্তা ন। তদ। দেবী গন্ভীরাস্তঃম্মিতা জগৌ । 
দুর্গ ভগবতা ভ্র। যয়েদৎ ধাধ্যতে জগৎ ॥ ১৬ 



৩০৪ শ্রীশ্রীচণ্থী। 

দেববাচ। 

সত্যযুক্ষং ত্য! নাত্র মিথ্যা কিঞ্ত্য়োদিতম্। 

ব্রেলোক্যাধিপতিঃ শুস্তে। নিশুভ্তশ্চাপি তার্ুশত |৬৭ 
দকাভাষাম্ | শন্থঃশ্যিতা নিগৃঢ়হাসা । তন্র ছেতভুধয়েদং ধাধ্যতে জগদিতি। 

জণজ্জননীৎ সা” পরিজিপ্ক্ষতাঙ্টো বতায়ৎ গু ইত্ান্হাসঃ ॥ ৬৬ । ৬৭ ॥ 

। াঁগোজী |) খধিরুবাচ,__ইত্যুন্তেতি । অস্ছঃশ্মিতক্কেন সাঁবহেল- 
এবং সুচিতম ॥ ৬৬ ॥ 

। নাঁগোজী ) দেবুবাঁচ-_সত্যমিতি। অব্র শুন্তবিষয়ে । ট্রলো- 

বাাধিপতিরিতি সতাম ॥ ১৭ ॥ 

“প্র | পর্নিকবাচ ইভা | তথা তশ্মিশ কালে €দসী হত্যা সতী জগো 

উক্বত৭ | কআীদ্রশী » গম্ভীরা ভর্ষবোপ[ভিপ্রাশী : তথাচ ভরত, 

হা নাস সদানা রোসভোষয়োবিশতি । প্ুনহ কাদশী - অন্তরভাক্করে 1 

“গশ্ঠীরাস্তাস্ত 

৬) 

ঘল1/, অতএব ভুগা তঙ্ডেয়ী ভগবতী অচিজ্যযশ্ববা ছছী দল্গলহেতুত যয়া ইদং 

৮৭৭ াঁধাতে। আত তব তল্তা এহচ্ছবনোছতক্রো বারণ প চিত্রমিতি ভাবঃ 1৬৬ | 

* প্র 1 দেরাণাচহসহাম | ত্বয়া সভা যখাথনুন্্রম্, অভ্র অশ্ম্ধিন বিষধে 
[কক দাশ নিথা নোজিম 1 এমদলুবদতি,শস7 “অলোক্যাবিপা তি, নিশুস্ত- 

০১৭৮ তাদিশত টজজলোকাাপিনতরি হার্থঃ। নিশুস্তশ্ুস্তবিমহে টত্রলোকাধিপতি- 

415৮ ৭ উন্পি, কিঞ্চিদপি সভ্ভাং লোক”, হ্ৈলোকানযাং মযাজিতায়াং কথং 

ক ব্যাপিপিতিত্বং তশ্বেতাভি শ্রাতহ ॥ ৬৭ ॥ 

ঝষি বলিলেন,-_দুত দেবীকে এই প্রকার বলিলে, সেই মঙগলদায়িনী 

জগ স্ত্রী দুর্গা ভগবতী মনে মনে একটু হাসিয়! গম্তীরভাবে বলিলেন 1৯৬ 

দেবী কহিলেন,__তুম সমস্তই সত্য বলিয়াছ, এ বিষয়ে কিছুমাত্র 

মিথ] নল নাই । শুত্ত হ্রেলোকৌোর অধিপতি; নিশুভ্তও তত্তলা। ৬৭ | 

ভাষাবাখ্যা । দূতের প্রত দেবীর উক্তি-ছি-্সথে বর্ণিত, সহজ লভ্য 

অর্থ অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে । ন্তারমতে অর্থাম্থর এই যে, আমারই স্থষ্ট 

(বদে আছে, জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ বা কশ্মষোগ ব্যতীত মুক্তিলাভে অধিকারী 

»য়ুনী। অন্ঠতম যোগী হইলে, মদীয় ভর্তী হইবে বা আমার পাণি গ্রহণ করিবে 

_-অর্থাৎ মুক্তিলীভ করিবে, প্রতিজ্ঞা শব্দের অর্থান্তর__বেদবাকা। জীবের 
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অল্পবুদ্ধি দর্শনে তাহাদের স্বতঃ বেদস্ফুর্তির সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই পরমান্মা 
ঈশ্বর রচনা-প্রত্ব নী করিয়া জীবকৃত নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় বেদবাক্য প্রয়োগ 

করেন। এইজন্য বেদবাক্যকেই "পুর্বে অনালোচিত' বলা যাইতে পারে । বেদে 
পরমাক্ম।র যে স্বরূপ নির্দেশ আছে তাহাতে বুঝা যায়__তীাঙহা অপেক্ষী শক্তি- 

শালী বা সর্বাংশে তত্তল্য আর কেহু নাই। এই পরমাত্মা মহ্তামায়ার একাংশ । 
মহামায়ার অদুষ্টরূপ অংশ লইলে, তাহার পরাঁভব আছে বটে; তাহাতে ঘিনি 

অদ্বষ্টজয়ী সেই সাংখাযঘোগী, অদৃষ্টদসহিস্তা ভক্তিযোগী এবং অদৃষ্টসমকক্ষ কর্ম 
যোগী অদৃষ্টাপ্নিষ্ঠাভা পরমেশ্বরের আংশিক সদৃশ, অর্থাৎ মুক্তিলাভে অধিকারী । 
ই সার কথা-_-৬৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে । ভর্তা ভর্তসদৃশ, পরমাক্মসদশ | 

রর শ্লেকে "আমাকে" অর্থাৎ অদৃষ্টকে ইহা ন্ায়মত, প্রকৃতিকে ইচা সাংখামভ, 

ঘায়াকে ইহা দেবান্তমত। জন দর্সনাশ এও তুল্যবল এই তিন কথার ভিন 
ভাবার্থ_জ্ঞানঘে[গ, ভক্তিযোগ ও কম্মযোগ | জ্ঞানযোগে অদৃষ্টের সম্পূর্ণ শক্তি 
নাশ, ভন্কিযোগে অদৃষ্টের আসন্নশক্তিনাশ, কন্মুযোগে আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও 
আদৃষ্টের বদ্ধনপক্তির অন্থুৎপত্তি হইয়া থাকে । তাহার ফল মুক্তি । যদিচ 
একমাত্র জ্ঞানযে।গই কৈবলা মুক্তির সাক্ষাৎ হেতু_তথাপি অধিকাঁবি-ভেদে 

এই যোগত্রয়ের ই্দিতআছে। সকাম-কন্রলে যে আম্মরভাঁব ও আধিপত্য 
হইয়াছে তাহা মুক্তির প্রতিকূল--মদীয় ভর্তভাবের উপযুক্ত নহে । ৬৭__৭৬। 

পঞ্চম অব্ায় সমাপ্ত । 

কিস্তৃত্র বৎ প্রতিজ্ঞাতং মিথ্য। তত ক্রিয়তে কথম্। 
আঁয়তামল্পবৃদ্ধিত্বাৎ প্রতিজ্ঞ৷ ঘ। কৃতা পুরা ॥ ৬৮ 

দেবীভাষাদ | শ্রীয়তামিভি যথা শ্রতভার্থঃ ম্পষ্টঃ | গুঢাথস্ত__নৈয়ামিকাঙ্িমতে 

অননুদ্ধিত্বাৎ বুন্ধেদ্রোনস্য জীবেহল্লতং পর্যালোচ্য প্রতিদ্ভা শ্রুতিনির্দেশরূপা 

কৃতা উচ্চারিতা; তেন শ্রতের্নিন্যত্বমতেহপি নাঁদঙ্গতিঃ । শ্রুতিশ্চ 'তমেব 

বিদিহ্েতি । “আন্মবারে শ্রোভব্য” ইতি “বিবিদিষস্তি যজ্ছেনে ত্যাদিশ্চ | 

ইতি। অনবৃদ্ধিত্বাদল্ল। ব্যাপ্যা বুদর্ঘন্যান্তন্বাৎ | বুদ্ধিতন্বাধীনাঃ সংস।রিণন্তশ্ম- 

দিতি সাংখ্যাঃ। জ্ঞানাবরকত্বাদিত্যনবুদিত্বািত্যস্থা থ ইতি বেদাস্তিনঃ |: অন্যৎ 

সমানম্। ৬৮। 

_. (নাগোজী ) ক্ষিত্কিতি। অত্র পরিগ্রহন্ববিষয়ে ওল্লাবৃন্িত্বাদিতি 
সন্তবায় প্রতিজ্ঞাহানো চ মহান্ দোষঃ। পাপঞ্চ পুরুষপরিগ্রহে ॥ ৬৮ 

৩৯1৪০ 
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তত্বপ্র। কিন্তু অত্র পরিগ্রহতাবিষয়ে অর্থান্নয়া, যৎ প্রতিজ্ঞাতং তৎ 

কথং মিথা ক্রিয়তে 2 অয়েভাতাপানবঙ্গত | অল্লনুদ্ধিত্বাৎ বাঁলযাৎ পুরা যা 
প্রতিভ্ঞা কতা সা শ্রুয়তাম্। গৃটঢাস্ত, নিতাতয়! জন্মরহিতায়াস্তশ্বাঃ বাল্যাভাবাৎ 

প্রতিজ্ঞা ন কতৈবেতি কৃতেতাস্য প্রাক অকারপ্রশ্নেষঃ ৷ অল্লা বুদ্ধর্বন্তাঃ মূল- 
প্রকৃতেঃ তন্যাঃ কাধাতু তায় বুদ্ধের রত্বমুচিতমেব, যদ্বা রজংঃকাধ্যবূপায়। বুদ্ধেঃ 

সর্বজননী সাগোচরৈবাছে। বুদ্ধের সম ॥ ৬৮ 

কিন্তু এ বিষয়ে আনার একটা প্রতিজ্ঞা আছে, তাহা! কেমন করিয়া 

মিখা! করি? অপ্রবুক্ধিত। বশতঃ আমি পুর্বেব যে প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, 
ভাহ। শ্রবণ কর ' ৬৮ 

যে মাং জয়তি সংগ্রামে যে মে দর্পং ব্যপোহতি। 

বে। মে প্রতিবলে। লোকে ন মে ভর্তা ভবিষ্যতি ।৬৯ 

দেবীভাষাম। যো মাঁমিতি। জযতি বশীকরিষাতি বলাপিকো ভবিষ্যতীতি 

ফাবৎ। ইত প্রথম করত । দ্বিতীয়স্ক, প্রতিবলঃ সম্বলসম্পন্রে। ভবিষ্যতি 1 

তৃতীয়কল্পমাহ-_যো মে দর্ঘমিতি। মাং জেতুমসমর্থোৎপি মন্ুখানবলোহপি 
সহায়সম্পদাদিন] মদ্ধজ্ঞাদপরাজিতো মোক্ষ্যতে চেৎ মচ্দর্পোপশমে! ভবিষ্যতি। 

নাতঃ পৌনকুক্ষাশলা ৷ ইথ্থঞ্চ “মাং জিন্বা কিং চিরেণাত্র, ইতাজ জিত্েতি প্রথম- 

কলাভি প্রায়েণাভিহিতম। প্রভিবলীভাৰদ পবাযপোহনয়োরপি তত্রোপলক্ষণম্। 
অন্য গুঢার্থো বণাতে । তহ মামিত্)দ্টপ্রাধান্যমবিদ্যা প্রাধধান্তং প্রকৃতি প্রাধান্তং 
কন্মাদিপ্রীধান্থং বাভিপ্রেতা । সংগ্রামে তত্বজ্ঞানমিধ্যাজ্ঞানয়োব্বিরোধে জর়তি 

তব্বজ্ঞানছাঁরা দঞ্ধবীজবদফলীকরোতি আলোকেনাদ্ধকারমিবাপসারন্বতি বা। 

জয়পর্াস্তাসানর্থেশপি যা মে দর্পং নিম্রতিবন্ধমোহনজ্নিতবলবন্তীভিমানহ 

ভক্তিযোগেন তত্ভজ্ঞানজননযোগাতয়া বপোহৃতি শমফৃতি, তভ্রাসমনঙ্গী বা যো মে 

প্রভিবল: রাগছেষলক্ষণমছলপ্রতিপক্ষ-ফলাভিসদ্ছিরহিতবম্মযোগবলোপেনই | 

স মে ভর্তা ভবিষ্যতি--ভলদুশো ভবিষাযতি ; অদৃষ্টসমস্ট-ভর্ভী পরমান্া অদৃষ্ট- 

সমিস্হকারেণ পরমান্মনে! জগছৃৎপাদকত্বাৎ তদধিষ্ঠাতস্বাচ্চ ভত্তহবব্যপদে শং, 

তৎসদৃ*ঃ হুঃবাভাববন্ধেন তন্ুলাঃ ভবিষ্যতীতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ। সত্তা নতু মধ 
ভূতাঃ, মৎকুতকর্খ্ণা পুঙ্িৰিরহাৎ, সংসারী পুরুষঃ প্রকুতেভ্ ত্যরতিষ্ঠভি সুক্তত্ভ 

তন্তাবম্পজহত্তর্তেত্যুচ্যতে ইতি সাংখ্যাঃ। ভর্তা শুদ্ধচেতনঃ, অধিষ্ঠানরূপন্থাৎ 
রক্ষক ইতি হেদান্তিনঃ | 'অপিষ্ঠাভেতি মীমাংচকাদয়ত। শিব হতি €শবাঃ ৪ 
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প্রকারাস্তরেণ গৃঢ়ার্থস্বভিধীয়তে, মার্মিতি মহামায়াস্বরূপনির্দেশঃ ৷ জয়তি ভক্ত্য- 

বীনং করোতি । সংগ্রামে স্ুখছুঃখাদিবিরুদ্ধভাবসক্বর্ষবহুলে সংসারে । এতেন 

তক্তিযোগসিদ্ধো মোক্ষাধিকারিত্বেন অভ্যন্থজ্ায়তে । যো মে প্রতিবল ইতি 
মংস্বরূপেণাস্ধানমুপাসীনো ধ্যানযোগসিদ্ধোহপি মোক্ষাধিকারিত্বেনাভ্যনুজ্ঞায়তে । 

যো মে দর্পমিতি । কিং বহুনা, মে ময়া, দর্পং মত্কর্তৃকং স্বস্থাভিমানং বাপো- 
হতি অন্ঠেনাপুযুপায়েন নিষ্কা মকর্থুযোগাদিনা দুরীকরোতি । এতেন কম্মযোগাদি- 

সিদ্ধোহপি মোক্ষাধিকারিস্বেনাভ্যন্ুজ্ঞায়তে । ভদ্তা ভবিষ্যতি শিববত্তত্বজ্ে। 
মুক্ত! বা ভবিষ্যতীতি তাঁৎপধ্যম্। ইতানেন নৈয়ায়িকসন্মতেনা৫ঘাস্তরেণ 
'তরিকাস্তরসম্মতমর্থান্তরমূহনীয়ম। সিদ্ধান্তিনস্ত “ভরতে বিশ্বমীশ” ইতি শ্রুতে- 

বখিলভঙ্রণা মহামায়ায়া ভ্ৈব ন সম্ভবতীতি বদার্থ, বিরণোতি- যো মামিতি। 

যে মাং জয়তি, যো মে প্রতিবলো ভব্তি, যো মে দর্পং বাপোহতীত্যার্থক্রমেণা- 
্বয়ৎ পক্ষত্রয়প্রতিপত্তিঃ । যো মাং জয়তীতানেন মদভ্যধিকো ভবতীতি, যো 

মে প্রতিবল ইতানেন চ মৎসমে। লবতীত্যায়াতি । তন্ৃভয়ঞ্চ “ন তৎসমশ্পভাধি- 

কশ্চ দৃশ্যত” ইত্যে কয়ৈব শ্রত্যা। প্রতিসিদ্ধমূ। ম' ভ্রদভ্যধিকঃ সমো বা মদহেতুক- 
প্রভবাদিমন্্েনৈশ্বর্ধাৎ সঙ্ষোচয়ন মন্দরধ্যপোহকো ভব, তদপি.ন সম্ভবতি “য 
এবৈক উদ্চবে সম্ভবে চে"তাদিহ্রতেঃ। ন খলু কশ্চিদপ্যেতেযু ভ্রিষু পক্ষে 

ঘেকত্রান্তরবিতুমীষ্টে, কো সাঁম মদ্রর্তেতি গ্াভিপ্রায়। ! যদ্ধা মতাস্তরোক্তরীতা। 

ভক্তিযোগাদিকমেব জয়তীত্যনেন বিবক্ষিতম্, স মে ইতাত্র ষঞ্কী তু রাহোঃ শির 
ইতিবদভেদার্থা। তথাচ মদাল্সকভর্তা ভবিষাতীতি লিদ্ধান্তঃ। স মে মদীয়ঃ 

মতপ্রিরঃ সন্ ভর্তা মৎস্বরপেশ্বরে। ভবিষ্যতীতি বার্থঃ। ম্বমতে মহামায়াআ্বকত্ব- 

টম্যব টকবল্যবূপন্থা্দিতি প্রাহুঃ ॥ ১৯ 

( নাগোজী) প্রতিজ্ঞভমাহ _যে| মামিতি । জয়তি সংগ্রামাতি- 

রিক্তেনাপি প্রকারেণ সংগ্রামে যো 'ম দর্পৎ বলবন্তাভিমানং বপোহতি 

যশ্চ মে প্রতিবলঃ সমানবলঃ | পুর্ববপূর্ববাভীবে উত্তরঃ তাদবশশ্চ তত্তবজ্ 
এবেতি গুঢ় আশয়ঃ ॥ ৬৯ 

তব্বপ্র। প্রতিজ্ঞামাহ_যষো মাম | যঃ সংগ্রামে মাৎ জয়তি জেষাতি যশ্চ 

মে মম দর্পং গর্ববং ব্যপোহতি নাশয্মিষ্যতি যশ্চ লোকে মে মম প্রতিবলম্তল্যবলঃ 

লস মম ভর্তা স্বামী ভবিষ্যতি। সংগ্রামে জয়াদ্েৰ দসব্যপোহসম্ভবে পুনকপা- 
দানং নিরুৎসাহীকরণস্থচনায়। গুতিবল ইত্যনেন বাাজজয়ো নিরম্তঃ, যরচ্ছা- 

রক্ষিবা কভেদাৎ ॥ ৬৯ ॥ 



৩০৮  শ্রীশ্রীচণ্তী 

ঘিনি সংগ্রামে আমাকে জয় করিৰেন, অথবা আমার তুল্য বলসম্পন্ন, 
কিন্ব। ঘিনি আমার দর্প নন্ট করিবেন * তিনিই আমার ভরত! হইবেন ।৬৯ 

তদাগচ্ছতু শুভ্তোইত্র নিশুস্তো বা মহাস্থরঃ | 
মাং জিত্ব। কিং িরেণাত্র পাণিং গৃহ্হাতু মে লঘু ॥ ৭০ 

দেবীভাষাম। যথা শ্রভার্থঃ স্ুগমঃ | একো গুঢার্থস্তি-_ অত্র হিমালয়োদ্দেশে 

তপৌভূমৌ | মা" জিত্বী বিফলাদুষ্টবীভো নির্ত্তমোহো বা। মে পাঁণিং 

.ভমামায়তীকরোত্তিতি | ৭০-71৩। 

( নাগোজী) তদেতি। পাণিগ্রহণ(ৎ পুর্ববং মম গমনমমচিত- 

মিতি ভাব? ॥ ০০ 

তত্বপ্র। তদী। ততম্মৎ মত শুষ্ো মহাস্বরঃ নিশস্তে বা, বাঁশবঃ 

বিশ্যোগ্রহ।ভাবে,ঃ আগচ্ছত, মাং দ্দিত্বা লঘু শীঘ্বং পাণিং গৃহাতু,, চিরেণ বিলশ্ষেন্ 

1কং কিং প্রয়োজ্নমিভার্থঃ | ৭6 

অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই । শুভ্ত অথবা নিশুত্ত অচির- 

কাল মধো এখানে উপশ্থিত হউন ও আমাকে পরাজিতা করিয়া মদীয় 

পাণিগ্রহণ করুন । ১৭০ 

দুত উবাচ। 
অবলিগ্তাসি মৈবং ত্বং দোবি ব্রহি মমাগ্রতঃ। 
ত্রেলোক্যে কঃ পুমাখান্তচ্চেদণ্রে শুভ্তনিশুস্তয়োঃ ॥ ৭ 
( নাগোজী ) দূত উবাঁচ,_অবলিপ্তাঞ্গি। অবলেপো। গর্ববঃ এব€ 

প্রীগুল্তং যদগ্রে পুমান্ অপি ন ভিটে ভদগ্রে স্ত্রী ন তিষ্ঠেদেবেতি 
ভাব ॥ ৭১ 

তত্বপ্র। দূত উবচ। অসহম'ন আহ-অব। হে দেবি ! ত্বম অবলিপ্তাসি 
গব্বিতাসি ভবদ, মমাগ্রত এবং মা ক্রহি বচনমপ্যযুক্তমিতার্থ:। টত্রলোক্যে 

শুস্তনিশুন্তয়োরগ্রে কঃ পুমান্ তিষ্ঠেৎ স্্িয়াঃ কা বাত্তী ?॥ ৭১ ॥ 
পেস | ০ পা শীলা আপস পপ পপ সস. সা. পপ ৬ আপ ০০৯, টা 

-প পপ শা শিস িশপ্পেোসপসপশী পপ স্পা পপ ্ 

* আমি সকলকে জদ্ব করিয়া থাকি, এইরূপ আমার দর্প আছে, আমার 
নিকটে যুদ্ধার্থ উপান্থত হইয়া যিনি বিজিত লা হইয়া অব্যাহতি প"ইবেন, তাহা- 
কেও আমার দর্পনাশক বসিয়া! স্বীকার করিতে হইবে। 



পঞ্চমো হুধ্যায়ুঃ | ৩৯ 

দূত বলিল,__দেবি! আপনি এইরূপ গর্বধ্বিতা হইবেন না । আপনি 

আমার সমক্ষে বলুন, ত্রিজগৎ মধ্যে এমন কোন্ পুরুষ আছে যে, শুভ- 

নিশুত্তের অগ্রে অবস্থান করিতে পারে ? ৭১ 

অন্ঠেষামপি দৈত্যানাং সর্ধ্বে দেব! ন বৈ যুধি। 
তিঠন্তি সম্ম.থে দেবি কিং পুনঃ.স্্রী ত্বমেকিকা ॥ ৭২ 
ইন্দ্াদ্যা) সকলা দেবাস্তস্ুর্ষেষাং ন সংযুগে। 
শুস্তাদীনাং কথং তেষাং স্ত্রী প্রয়াস্তসি সম্ম খম্ ॥॥ ০৩ 
( নাগোজী ) নম্বহং দেবীত্যতঃ স্থাগ্তামীতত আহ-_-অন্যেষামপীতি 

ভ্বাভাঁম। একিকেতি কুৎসায়াং কন্ ॥ ৭২।৭ ৩ 

তন্প্র। আঅন্তে। গাস্তাং তয়োবার্তী, হে দেবি ' অন্ঠেষাৎ দৈত্যানামপি 

সম্মুখে যুশি সর্দেব মিনিত! অপি দেবা ন তিষন্তি, ত্বং সী ভত্রাপি একিকা অসহান! 
ন স্বান্থপীতি কিং পুনবল্তবাম্॥ ৭২ ॥ 

তনপ্র। তদেব বিরণোতি-_ইল্্রাদ্যাঃ | যেষাং শুস্তাদীনাহ সংযুগে যুদ্ধে 

ইল্সাছা ঃ সকলাঃ সমগ্র দেবাঃ ন তশ্বঃ, এতদনুভৃভমেবেতি ভভপ্রতায়ং | তং রী 
তেষাৎ সম্মাখং কথব প্রয়ান্যসি? ॥ ৭৩ ॥ | 

দেবি! সমস্ত দেবগণ অন্য দৈত্যগণের লন্মুখেও যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান 
হইতে পরে ন।। তুমি একাঁকিনী রমণী, তৃমি ত পারিবেই না । ৭২ 

ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ সংগ্রামক্ষেত্রে যাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান 

হইতে পারে না, সেই শুভ্তাদির সম্মুখে অবল। হই! তুমি কি প্রকারে 

গমন করিবে ? ৭৩ 

সা ত্বং গচ্ছ ময়ৈবোক্ত। পাশ্বং শুভ্তনিশুভয়োঃ। 
কেশাকর্ষণনির্ধ তগৌরবা মা গমিষ্যসি ॥ ৭৪ 

দেনীভাষাম । কেশেত্যাদি । উদানীমগমনে কেশাকধণেন হৃতগৌরবায়ান্তে 

গম্নং ভবিষাতি,তথাবিধগমনন্ত নোচিতমতঃ সম্প্রতোব গচ্ছেতি নিগ্গলিভার্থঃ ॥৭৪ 

( নাঁগোজী ) উপসৎহরতি,_সা ত্বমিঠি | ময়ৈব্ত্যেনেনাপমনেন 

তেষাৎ সর্বেবষাৎ দুষ্টতয়। পৌঁরধৎ ন তিেদিত্যর্থট । তদেব বিপক্ষে 

বাধকমাহ,__কেশাকর্ষণেন নির্ঘযতৎ খণ্ডিতৎ পৌরদৎ যস্তাস্তাদ্বশী ম! 

পপ মিধাসি | অডিংমা নঞর্থঃ সকাকুশ্চ ॥ ৭৪ 



৩১০ শীশ্ীচ্গী। 

তত্বপ্র। সা ত্বং। সা ষদোবং প্রতিজ্ঞাধতী ত্বং তথাপি ময়ৈবোক্তা, 

এরক্লারেণাগ্েষা যু ষস্তীচ্ছাপি নিরাকতা। উপদিষ্টী সতী শুস্তনিশুস্তয়োঃ পাব 

গচ্ছ । বিপক্ষে প্লোষযাহ-_কেশা কর্ষণনিদ্ধ.তগৌরবা কেশানামাঁকর্ষণেন নির্দিতং 

ধণ্ডিতং গৌরব” যন্াঃ ভথাভূতা সতী মা গমিষাসি ন যাস্তসি? অপি তৃ 
গমিষ্যন্তেব । অথচ কঃ প্রজাপ€*: অঃ বিঝঃ ঈশহঃ শিব তেষামাকধণেন শরী- 

রাদিগ্রহ্পন নি গৌনৰ্ং ঘা? সা তব মা গমিপাসি ইতার্থত ॥ ৭৪ ॥ 

অতএব তোমাকে আমি বলিতেছি, তুমি এখনই শুত্ত-নিশুস্তের 

পার্থবন্তিনী হও. কেশকর্মণে গৌরব বিলুপ্ত হইবার পর যাঁওয়া ত ভাল 
নয় ( অর্থাস্তর_ লুগু-পৌরবা হইয়া যাইতে হইবে) ৭৭ 

দেব্যবাচ। 

এবমেতহৃলী শুস্তো নিশুভ্তশ্চাতিবীর্যযবান্। 
কিং করোমি প্রতিজ্ঞা মে ষদনালোচিতা পুরা ॥॥ ৭৫ 
স ত্বং গচ্ভ ময়োক্তন্তে যদেতৎ সর্ববমাদ, ত2। 
তদাচক্ষা স্থরেজ্ায় ন চ ধুক্তং করোতু যত ॥॥ ৭৬ 

ইতি শ্রীমার্কাগেয়পুরাণে দেবীদতনৎবাদে 
পঞকফ্মোহ্ধ্যায় ॥ ৫ ॥। 

দেবীন্ডাধাম । হনালোছিহেজাল্স গগাখস্্_ আলোচনম্ ইদং কর্তবাং 

নবেোঙ কিচার5, ভদক্করল পুর্বলর্গ'ভ্দারেণ উচ্চারিত) । ইতি নৈয়ায়িকাদয়ঃ | 
প্রাঘ্প মক্তরেণ নিশ্বাসবদছূ ৎপন্ুন্বাদালোচিতেতি বেদাস্তিনঃ 1 নিত্াত্বাদনালোচি- 

তেসি মীমাংসকাত। মক্তা্ভবরমেটতরুক্রম্ | ৭৫15 । 

ইতি শ্রীগ্টতলীয়ে পঞ্চাননকুতে দেবীভাষো পঞ্চমোহধাঁয়ঃ ॥ ৫1 

( নাগোজী ) দ্েব্যুবাচ-এবমেতদিতি সৌপহাসম । যৎ যতঃ। 

প্রতিজ্ঞেতন্য কৃতেতি শেষ ॥ 4৫ 

( নাগোজী ) স তমিতি। ময়া যদেতছুত্তুৎ তৎসর্ববম আদৃতঃ সন্ 

তশ্মৈ আচক্ষ,. স যুক্তুৎ তৎ করোতু চেতাম্বয়ঃ। আদৃতত ইভানেনানুনা- 
নভিরিত্তং বদেতি সুচ্যতে ॥ ৭৬ 

ইতি শিবভট্স্ত্তস্তীগর্ভজ-নাগোজীভট্ুকৃতে সপ্তশতীব্যাখানে 
“পঞ্চমোহধায়ঃ ॥৫॥ | 



পঞ্চ মোহ্ধ্যায়ত। ৩১১ 

তত্বপ্র । দেবাবাঁচ,-এব। অর্থাত্বয়া এতছৃতক্তং এবমেব উক্তরূপমেব 

,সাল্ল,ঠনমিদম্। যতঃ শুস্তো বলী নিশুস্তশ্চ অতিবী্ধ্যবান অতিশক্তিমান্। কিন্ত 
কিং করোমি, যৎ যন্ম।ৎ মে ময় প্রতিজ্ঞা পুরা অনালোচিতা যোগাযোগ 

বেতি ন বিচারিতা। অথচ কিমিতানাদরে ঈষদর্থে বা, ঈষৎ করোমি মারয়িষা- 

মীত্ার্থঃ। মম প্রতিভ্ঞেয় যৎ যাভ্যাং পুরা পুর্ববং মহিবাসুরবশকালে অহং 

নালোচতা ন জ্ঞাতা কিমু ইত়াহাম্ ইতার্থঃ ॥ ৭৫ 
তহ্প্র। সত্থম। সতেন প্রেরিতবৃং গচ্ছ, ময়া যৎ এতত্তে ভুভাম্ উক্ত: 

৩ৎ এতৎ সর্ববম আদতঃ সাদর: সন্ অসুরেন্্ায় শুস্ত।য় আচক্ষ ক্রহি, যদভিপ্রোত 

ধাতর্থ ইতি সম্প্রদানচতৃথী। স চত্তস্তঃ যৎ যুক্তং তৎ করোভ স্যাযযুদ্ধ: বলাৎ- 

কার বা করোত্িত্যর্থঃ। ঈষৎসাধ্যস্মীজয়েন আ্রীর্রলাভেন কথখনে আদবুঃ। 

অভ্ঞাঁপ দেবীমাহাম্মো ইতিপধ্যন্তমেব পুপ্পিকা সংহি ভায়াং দশ্যাতে 1 ৭৬ | 

রত গয়ঘবন্নাথটাকুলোপ্ভব শ্রীগোপালচক্রবর্তি-বিরচিতায়* ভ্প্রকাশি- 

কায়াং চণ্তীটাকাষ।ং দূতবাকাম্ ॥ 

(দবা বলিলেন, ঘথার্ঘ বটে, শুস্ত বলবান্, নিশুত্তও ভাতিশয় বী্া- 

বান; কিন্তু আমি ভালোচন। না করিয়া পূর্বে প্রতিচ্গা করিয়াছি, এখন 

কিকরিব? ৭৫। 

অন্তএব তুমি গমন কর। আমি যাহ! বলিলাম. অঠি যত্রসহকারে 

সেই সমন্তই অস্থুরেন্দ্রকে বল, তিনি যাহা! উচিত মনে করেন, তাহাই 

করিবেন । ৭৬। 

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥ 

ভাহারারাছউ -.. -.০৮ € ৮৮ স্পমমস্ 



সজ্ঞোহুল্যাজ্রও 1 

ঝাষিরুবাচ। 

ইত্যাকর্ণ্য বচো দেব্যাঃ স দুতোইমর্ষপুরিতঃ। 
সমাচষ্ট নমাগম্য দৈত্যরাজায় বিস্তরাৎ ॥ ও 

দেবীভানান। স্রগমপ্রায়োহয়মধ্যায়ঃ | দুর্গ ঘং বাকাহ ব্যাধ্যা্যতে | ১--৭ 

( নাগোঁজী ) খধিরুবাচ। ইতীতি। অনর্ধঃ কোপঃ। স্মাচস্ট 
উত্তবান্। 

ত্প্র। খষিরুলাচ | পূর্ববাধটায়ান্তে তদ[চক্ষেতি যদুক্তং তদ্দতপ্রত্যাগমন- 
পূর্বকথনং সঙ্ষেপেণাঁত_ইতা।। সদূতো দেবা ইতি বচ আকর্ণ্য শ্রুত্বা অমর্যত 

(কোপঃ তেন পূরিহ: সন সমাগমা প্রতিনিরত্য বিস্তর!ৎ বিস্তরনুপন্থন্য টৈত্যারাঁজায় 

সম়চষ্ট কথয়ামাস | পূর্বববচ্চতৃথী। ১। 

খষি বলিলেন, সেই দূত দেবীর এই কথা শ্রবণে ক্রোধপুণ হইয়া 

আগমন করত দৈতরাজের নিকটে সবিন্্ার নিবেদন করিল । ১। * 

তশ্ত দৃতম্ত তদ্ধাক্যমাক্থযাস্ুররাট. ততঃ। 
সক্রোধঃ প্রাহ দৈত্যানামধিপং ধুত্রলোচনমূ।॥ ২ 
হে ধুত্রলোচনাশ তব শ্বসৈম্ঠাপরিবারিতঃ। 
তামনায় বলা দৃদৃষ্টাং কেশাকর্ষণবিহ্বলাম্॥॥ ৩ 
( নাগোনদী ) তহ্তেতি। দৈতানামধিপৎ সেনাপতিষ্ ॥ ২ 

( নাঁগোজী ) হে ইত্তি। ছুন্টাৎ ছুর্ব্বচনাম্ | বিহ্বলামাকুলা ॥ ৩1৪ 
তরপ্র। তস্তা। ততোহনন্তবম অন্রররাট শুন্ভঃ তন্ক দূতম্য আুগ্রীবস্ত 

তদ্বাকাং দেবো ক্ররূপম্ ভকর্ণা শ্রত্বাসল্পোেষঃ ক্রোসসতিত£ সন দৈতাামধিপং 
সেনাপতি ধূুঅলো চনহ ও ৎলজ্ঞং প্রাহ ॥ ২। 

* এই অধায় হইতে-_১*ম অগ্যাম পধান্ত ভাষা ব্যাখ্যা অল্প; অতএব 
পৃথকৃকূপে তাহা সন্গিবেশিত হয় নই । আবশ্তক মত অন্থবাদের শেষে () 

এক মধো নিবেশিত হইয়াছে. 



যষ্ঠে!হুধ্যায়ঃ | ৩১৩ 

তত্বপ্র। কিং প্রাহেত্যাহ-__হে ধুত্র। হে ধুম্রলোচন। ত্বং স্বটৈম্ভপরি- 

বারিতঃ নিজসেনাবেষ্টিতঃ সন আঁশু শীত্রং তাং ভুষ্টাং ছুরভিপ্রায়াং কেফাঁনামাঁক- 

ধণেন গ্রহণেন বিচ্বলাং ব্যাকুলাং কৃত্বেভাহাং, বলাৎ আনয় সামর্থ্যমাস্থায়ানয়ে- 

ভার্থ। যদ্ধা অন্তস্ত কশ্য/পি বলাৎ দুষ্টাং নির্ভঘাম্, অত এব স্বসৈম্যপরিবাঁরিতত্ব- 

আ্ঞাদেশঃ॥ ৩॥ 

অন্তর অস্থররাজ সমাগত দ্রত-প্রমুখাৎ তৎসমস্ত কথা শ্রবণে 

কুপিত হইয়! দৈত্াসেনাপতি ধুত্রলোচনকে বলিল, অহে ধূআ্লোচন ! 

তুমি অবিলম্মে নিজ সৈন্টে পরিধুহ হইয়! সেই দুন্টাক্কে কেশাকর্মণ দ্বারা 
বিহ্বলা করত বলপুর্ববক লইয়া আইন | ২1৩ । 

তৎপরিব্রাণদঃ কমশ্চিদ্যদি বোত্তিষ্ঠতেইপর:। 
নস হস্তব্যোইমরো বাপি যক্ষো গন্ধর্বব এব বা ।। ৪ 

তত্বপ্র। ন হোকাকিস্ত!: সয়া এবংবিধপাহসনস্তি তশ্মাৎ পাঞ্চিগ্রাহঃ 
কোহপ/তিবলবান্ ভনিষ্াতীতাশঙ্কাহ-তৎ 1 যদি, বেতি সম্ভ।বনায়াম্, কম্চি- 

দপরোহমরো দেবো যক্ষো গন্ধর্ষো বা তৎ্পরিত্রীনদঃ সন্ উত্তিষ্ঠতে উদ্যমং 

করোতি তদা স হস্তব্য এবেত্যন্য়ঃ ॥ ৩ ॥ 

যদি অপর কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য উদ্াাত হয়, সে দেবতাই 

হুউক, যক্ষই হউক, আর গন্বর্বই হউক, তাহাকে বধ করিবে । ৪ 

ধাষিরবাচ। 
তেনাজ্ঞপ্তস্ততঃ শী্ং ন দৈত্যো ধুশ্রলোচনঃ। 

বৃতঃ ষষ্ট্যা সহআ্াণামস্থুরাণাং দ্রতৎ যযৌ ॥ € 
( নাগোজী ) খধিরুবাচ--তেনেতি । সহস্রাণামস্থরাণাং ষ্টা 

যৃত ইত্ন্বয়ঃ ॥ ৫ 

তত্প্র। খধিক্বাচ তেন । অনন্থরং স ধুরলোচনো দৈভাঃ তেন শুন্তেন 
আঁজ্ঞপ্তঃ প্রেরিত; শ্রীদ্বং তৎ্ক্ষণমেব অন্ররাণাম্ অস্থরদন্বদ্ধিনাৎ নহত্াণাং ষ্টা। 

ষড়ভিরযুতৈরতিঃ সন্ দ্রুতং যযৌ । আজ্ঞপ্ত ইতি কেবলস্য ণিগঃ লোপান্গাত্ত 

পুমিবৃত্তিঃ নিও.ডোঃ সমুদিতয়োলোপ এব তদিধানাৎ ॥ ৫ ॥ 

খধি বলিলেন, অনস্তর ধূআঅলোচন-দৈতা, রাজাদেশ প্রাপ্তিমাত্র 

য্িসহশ্র অহ্বর সেনায় পরিবৃত হইয়। সত্বর ধাবিত হইল । ৫। 



৩,৪ শ্রীশ্ীচতী। 

স দুষ্ট তাং ততো৷ দেবীং তুহিনাচলসংস্থিতাম্। 
জগাদোচ্চৈঃ প্রয়াহীতি মূলং শুভ্তনিশুসতয়োঃ || ৬ 

জি দাত রর $ জেরার ন চে প্রীত্যাদ্য ভবতী মন্তর্তীরমুপৈষ'তি। 

ততো বলান্নয়াম্যেষ কেশাকর্ষণাবহ্বলাম্ ॥। ৭ 
( নাগোজী ) সদৃন্টেঠি। তুহনংহিময্। মুলং সমীপয্ ॥ ৬ 
( নাগোজী ) বিপক্ষে বাধকমাহ-_ন চে্দিতি, তহীত্যর্থঃ ॥ * 
তব্বপ্র। স দৃষ্টা। আনন্তরৎ স দতাঃ তাঁৎ দেবীম্ অতিপ্রকীশমানাং 

তুতিনাচলো হিমবান তত্র সংস্থি তাং দ্টা উচ্চৈরিতি প্রাহ। কিং তৎ? শুন্ত- 
নিশুদ্রযোম লং সমীপং প্রয়াহি। “মলং বিভ্তেহগ্তিকে” ইতি মেদিনী | ৬। 

ওবপ্র। বিপক্ষে দোবমাভ-ন চেৎ। চেৎ যদি ভতী ত্বম অদ্য প্রীত্য" 

মছ্র্ধারং শুভ্তং ন উপব্যতি ততস্তদা এষোহহং ত্বাং বলাৎ কেশাকধণবিহ্বলাং 

কচগ্রহণাক্কলতা” রুত্বা নযানি নেনামীতার্ঘহ ॥ 91 

অনস্তর ধুঙালোচন হিমাচলসংস্থত! সেই দেবীকে দেখিতে পাইয়া 
উচ্চৈঃস্গরে এই কথা! বলিল যে, শুস্ত-নিশুত্তের নিষ্কটে যাও, যদি প্রীতি 
সহকারে অস্মদীয় স্বামিসমাপে উপস্থিত ন| হও, তাহা! হইলে এই আমি 
কেশীকর্ণে বিহ্বলা করত বলপূববক তোমাকে লইয়া যাইব । ৬৭ | 

দেব্যবাচ। 
দৈত্যেশ্বরেণ প্রহিতে৷ বলবান্ বলসংবৃতঃ। 
বলান্নয়সি মামেবং ততঃ কিং তে করোম্যহম্ ॥ ৮ 

ৈতোশ্বরেণে শাদি-গ্রচাথস্স-বলাৎ নয়সি নেতুমাগচ্ছ দেবীভাষাম্। 

এনমতি  বক্ষামাণরণ ভম্মীকরণং 5৩১ কিং তে করোমীতি প্র 

নির্দিক্কাতি | ৮১০ । 

( নাপ্পোজী ) দেবুববাচ-দৈচতশ্বরেণেতি এবং কেশাকর্ষণ- 

বিহ্বলাৎ বলাৎ সামর্থ্যসত্ত। অবলতা চ। সাঁবন্টস্তোক্তিরেষ! ॥ ৮ 
তত্বপ্র। দেবাবাচ--দৈতো। টদতোশ্বরেণ শুভ্েন প্রতিতঃ প্রেরিতঃ ইতি 

শ্বামিবলং; বলসংরতঃ সৈম্তবেষ্টিত: ইতি সহায়বলং, ম্বয়মপি ত্বং বলবান্ সামর্থয- 
যুক্তঃ, এবমনেন প্রকারেণ মা* বলান্বয়সি নেষ্যসি তততস্তদাী অহং তে তব কিং 



বটটোছ্ধ্যায়ঃ। ৩১ 

করোমি কিং করিষ্যামি ন কিমপীত্যর্থঃ। তব সর্বসামর্থ্যাতিশয়ত্বাৎ। গৃঢত্ধ' 

এবমপি সমর্থস্ক তব কিং কুৎলিতং মরণমেব করোমি করিষ্যামীতার্থঃ ॥ ৮ ॥ 

দেবী বলিলেন, তুমি দৈতোশ্বরের প্রেরিত, স্বয়ং বদবান্__ প্রচুর 

সৈন্সেও পরিরৃত ; এ অবস্থায় বলপূর্ববক যদ্দি তুমি আমাকে হয়া যাও, 
তবে আমি তোমার কি করিতে পারি? এই শ্লোকের নিগুঢ় অর্থ এই 

যে, তৃমি দৈতোশর-প্রেরিত স্বয়ং বলবান্ ও প্রচুর সৈন্-পরিষুতত বলিয়া 
যলপুর্ববক আমকে লইঠা যাইতে উদাত হওত তোমার কি করিতে 

পারি? ইহ! যদি মনে কর. তাহার উত্তর-_এই অর্থাৎ এখনই বুঝিবে | 
( কথ! শেষ হইতে না হইতে ধুত্লোচন যেমন অভিধাবিত হইল, ত্ৎ- 

ক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইল-_হৃহাই “এবং, বাঁ 'এই' বলিবার তাঅপর্ধা_ 

ভাষ-বঝাখা। )। ৮ | 

খধিকুবাচ। 

ইত্যুক্তঃ সোইভ্যধাব্তামস্্ররো ধয়লোচনঃ। 
কুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারান্বিকা ততঃ ॥॥ ৯ 

( নাগোজী ) ঞখধিরুবাচ--উতীতি | তং স| ভশ্ম চকারেত্যন্য়ঃ ॥ ৯ 

তকৃপ্র। খমিরবাচ-ইতা। স. ধৃলোচনোহন্রোহর্থাৎ তয়া দেবা 
ইরান: সন তাং দ্েবীম্ অভ্যপাবৎ আভিমুখোনাপাবৎ | গ্রহীতুমিতি শেষঃ। 
অনস্থরম্ অশ্থিক' হুপ্দারেন ক্রোপেদশীপকণন্দেন ৬২ ভন্ম চকার | ৯॥ 

খধি বলিলেন, দেবী এই কথা বলিবাঁমাব্র অন্তর ধুশলোষল, 

দেবীর দিকে ধাবিত হইল! অনস্তর অন্বিক। ক্ষার শব্দেই তাহাকে 

ভন্ম করিয়া ফেলিলেন। ১। 

অথ ক্রুদ্ধং মহাসৈন্যমস্থ্রাণাং তথান্বিকাম্ কা ]। 
ববর্ষ সায়কৈস্থীক্ষে স্তথা শক্তিপরশ্ব ধৈঃ ॥ 5০ 

( নাগোজী ) অথেতি। অশ্বিকা কত্রা । অতএব তথাস্বারস্মূ ॥ ১০ 

তত্বপ্র । অথ। ধম্রলোচননাশানম্তরং তন্মহাসৈন্য” বৃহছলং ক্কুদ্ধং সৎ তীস্্ষেঃ 

সায়কৈঃ বাঁণশৈঃ, তথাশবশ্চার্থ:, শক্তিপরশ্ববৈঃ শল্য; কৃঠারৈশ্চ তথা ববর্ষ যথা 

বাণৈস্তথা শক্তিপরশ্বধৈশ্চেতার্থঃ | দ্বিতীয়ন্তথাশবান্চার্গে। পরশ্বধন্তালব্যশঃ ॥ ১০ 
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অনন্তর বিপুল অস্থ্রবাহিনী সেই ঘটনায় তক হইয়া অন্থিকার প্রতি 
ভীন্ষ শর, শক্তি ও পরশু অন্তর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১, 

ততো ধুতসটঃ কোপাৎ কৃত্বা নাদং স্বভৈরবমূ। 
পপাতাস্থ্রসেনায়াং সিংহো দেব্যাঃ স্ববাহন2 ॥ 5১ 

দেবীভাষ্যম। এষাং বধায়াহমেব পধ্যাপ্তঃ কতমত্র দেবীচেষ্টয়েতি মন্তমান 

ইতায়ং ভাবঃ দেব্যাঃ স্ববাহন ইতি বিশেষণেন প্রত্যাধ্যতে ৷ দেব্যাঃ শ্ববাহনঃ 

স্বীয়োহমন্যসাধারণো বাহন | ১১। 

( নাগোজী ) নির্নায়কসৈন্যে দেব্যাঃ প্রয়াসে! ব্যর্থ ইতি মত্ব! 
সিংহে। যুযুধে । তত ইন্তি ত্র হেতুগর্ভবিশেষণম্। স্ববাহন ইতি অর্ধা- 
চ্গদিত্বাৎ পুংস্ত্রমূ । স্বীয়বাহন ইভার্থত। পপাত প্রাবিশৎ ॥ ১১ 

তত্বপ্র। ততঃ । অনস্তরৎ দেব্যাঃ ম্ববাতনঃ অসাপারণবাহণঃ সিংহঃ 

কোপাৎ স্ুভৈরবং অতিভযাঁনক" নাদং ধ্বনি কত! ধৃতসটঃ কম্পিতকেশরঃ সন 

অস্থরসেনায়াম্ পপাত উৎফাঁলং কুত্বা পতিভবান্ ॥ ১১ ॥ 

অনস্তর দেবীর অনীমান্ত বাহন সিংহ, ক্রোধে কেশর কম্পন ও 
মহাভৈরব গর্জন করত অস্থরবাহিনীমধ্যে নিপতিত হইলেন। ( সিংহ, 
অগামান্য বাহন বলিয়াই বুঝিয়াছিলেন, এই সকল অন্তরব্ধ আম! 
হইতেই হইবে । ইহাদের সহিত দেবীর যুদ্ধ কর অনাবশ্ঠক। তাই 
দেবীকে বিশ্রাম করিতে দিয়া স্বয়ং তদীয় সংহারে ব্যাপৃভ হইলেন । 
ভাষাবাখ্যা )| ১১ 

কাংশ্চিৎ করপ্রহারেণ দৈত্যানাস্যেন চাপরান্। 

আক্রান্ত্য। চাধরেণাঙ্ঠান্ জযান হ(স)মহাস্থ্রান্ ॥॥ ১২ 
দেবীভাষাম। আম্বেন চ চকারাদীক্রাক্তোেত্যন্থাপকধঃ, অধরেণ চ 

আক্রান্ত্েত্যন্থয়ঃ। আশ্বেনাক্রান্তিঃ নিরবশেষগ্রাসঃ, অধরেণাক্রাস্তিরর্ গ্রস্তস্থা 

চর্ববণম্ | তত্রাধরস্কুরণস্থাতিশযানৈয়ত্যাত্তথাবাপদেশঃ । কাংশ্চিদপরানন্তানিতি 

কশ্মীত্রেবিধাৎ করপ্রহার আন্মাক্রাস্তিরধরাক্রান্তিশ্চেতি হুননসাধনভ্রৈবিধ্যমেব 

তুক্তম্। ন পুনরাক্রান্তেতি পৃথক সাধনং, চাতুর্কিধ্যাপাতাৎ। আন্তেন 

ইত্যেকং হননসাধনম্, অধরেধাক্রান্তিরপরমিতি কা রীতিঃ। আন্মেনেত্যস্ঠৈৰ 
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শিরবশেষগ্রষসেনেতি তাৎপধ্যং বর্ণনীয়ম্। 'প্রথমচকারত্ত আস্যেনেত্য্যেব করণ- 
তয়! প্রধানক্রিয়ান্বয়দ্যোতনায়। দ্বিতীয়শ্চ পক্ষদবয়ে তুল্যলমুষ্টয়ার্থ; । ১২_-১৭। 

( নাগোজী ) কাংশ্চিদিতি । স সিংহঃ। আক্রাস্তিরাক্রমণৎ তেন 
চ অধরেণ অধরকায়েনাধরোষ্টেন চ অন্যান মহাস্থরান্ দৈত্যান জঘানেতা- 
স্বয়ঃ ॥ ১২ 

তৰপ্র। তস্য কম্মাহ__কাংশ্চিৎ। কাংশ্চিৎ দৈত্যান্ করপহারেণ চপেটা- 
ঘাতেন, আজঘানেতি সর্ববত্রান্বয়ঃ। অপরান কাঁংশ্চিৎ আন্মেন তুগ্ডাঘাতেন, 
অন্তান্ স্মহাস্থরান আক্রান্তা আক্রমণেন, অন্তান অপরেণ মুখাধো- 
ভাগেন ॥ ১২ ॥ 

সিংহ কতকগুলিকে করনখর প্রহারে, অপর কতকগুলি দৈতাকে 
মুখবিবরশ্থ করিয়া এবং অন্ত মহাকায় অহ্রদিগকে অধর সংযোজন 
সহকারে আক্রমণ ( অর্থাৎ অদ্রুগ্রাস ও চর্ববণ করত) নিহত করিলেন 1১২ 

কেষাঞ্চিৎ পাটয়ামাস নখৈঃ কোষ্ঠানি কেশরী। 
তথা তলপ্রহারেণ শিরাংসি কৃতবান্ পুথক্ ॥ ১৩ 
(নাগো-) কেষামিতি। কোষ্ঠানি তু উদরমধ্যানি। তুলো 

বিস্তৃতাঙ্গুলিঃ পাণিঃ ॥ ১৩--১৫ ॥ 

তন্বপ্র। কেনাং। কেশরী লিংহঃ কেধাঞ্চিৎ কোষ্ঠানি নখৈঃ পাটয়ামাস 
বিদার্ণাচকার, তথা কেধাঞ্চিৎ শিরাংসি তলপ্রহারেণ বিস্তুতান্গলিপাণিধাতেন 
পৃথক্ দ্বিধা ক্লৃতবান। ভলাদিতাপক্রমা “চপেটে চৎ সরাবি”তি মেদিনী ॥ ১৩। 

কেশরী নথনকরে কতকগুলি অস্থরের উদর বিদীর্ণ করলেন 
চপেটাঘাতে কাহ'রও কাহারও মস্তক শরীরচ্যুতত করিয়া কেলিলেন। ১৩ 

'বিচ্িন্নবাহুণিরনঃ কৃতাস্তেন তথাপরে। 
পপৌ চ রুধিরং কোষ্টাদন্যেষাং ধুতকেসরঃ ॥ ১৪ 

তন্প্র। 'বস্ছি। বিচ্ছনী বাহবঃ শিরাংসি চ যেষাম। তথা অন্ঠেষা 
কোঁষ্ঠাৎ,কোষ্জনুদর' বিদাধ্য কুপিরং পপৌ। কীদৃক্? চলিতকেশরঃ ॥ ১৪ ॥ 

সি-হু অপর কতকগুলি দৈত্যের ব'হুশিরঃ ( অর্থাৎ বাহু এবং মন্তক্ষ 
__অথব! স্বন্ধ ) বিচ্ছিন্ন করিয়। দিলেন। 'কেশর বিকম্পিত করত অন্য 
দৈত্যগণের উদর বিদারণপুর্ববক রুধির পান করিতে লাগিলেন । ১৪ 
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ক্ষণেন তৰলং সর্ববং ক্ষয়ং নীতং মহাত্বন।। 

তেন কেশরিণ! দেবা বাহনেনাতিকোপিনা ॥ ১৫ 

তহ্প্র। ক্ষণে । অতিকোপিনা অতিক্রোধযুক্তেন মহাক্সনা মহাপরাক্রষেণ 

'দেব্যা বাহুনেন তেন প্রসিদ্ধেন সিংহেন সর্ববং তছলং সৈম্যং ক্ষণেন ক্ষয়, বিনাশং 

নীতং প্রাপিতম্। দুহাদির্নয়তিঃ ॥ ১৫ | 

সেই দেবীবাহুন মহাবলশালী মহাসিংহ অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়। ক্ষণকালে 

সেই সমস্ত সৈন্য বিধবন্ত করিয়। ফেলিলেন । ১৫ 

শ্রুত্বা তমম্তুরং দেব্য। নিহতং ধূম্রলোচনম্। 

বলঞ্চ ক্ষয়িতং কৎস্বং দেবীকেশরিণা তত2 : ১৬ 

চুকোপ দৈত্যাধিপতিঃ শুন্তঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ। 
আত্ঞাপয়ামাস চ তৌ চগ্মুণ্ডৌ মহাসুরৌ ॥ ১৭ 
হে চণ্ড হে মুণ্ড বলৈর্বছুলৈঃ [ভিঃ] পরিবারিতৌ । 
তত্র গচ্ছত গত্বা চ সা সমানীয় তাং লঘু ॥ ১৮ 
কেশেখাকৃষ্য বদ্ধ বা |াদ ব: সংশযো যুধি। 
তদাশেষায়,খৈঃ সর্ব্রস্থরৈর্বিনিহন্যতাম্॥ ১৯ 
তশ্তাং হতায়াং দুষ্টায়াং সিংহে চ বিনিপাতিতে। 
শীত্রমাগম্যতাং বনদ্ধা গৃহীত্বা তামথান্বিকাম্ ॥ ২০ 
ইতি শ্রীমার্ক্েয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেবী- 
' মাহাত্ত্যে ধুআরলোচনববে যঙ্োইধ্যায়১॥ ৬।। 

দেবীভাষ্যম্। হে চগ | হে মুড! বহুলৈর্ববলৈঃ পরিবারিতৌ ইতি হেতুগর্ভ- 
বিশেষণম্, তদ্বলানি চ বুবাঞ্চেতি যুয়মিত্যুহাং, তন গচ্ছত। গন্বেত্যাদিকমযুত্তর- 

ঞক্সো কম্থবন্ধ। বেতাস্তমেকং বাকাম্। তেন কল্পঘয়ী-_ কেশাকর্ষণমাজং বদ্ধনঞ্চেতি । 

ক্রাস্তরমাহ--যদীতি। তন্তাং ছুষ্টায়াং হতায় সন্যাং সি'হো বিনিপাতনীয়:, 
তশ্মিন নিপাতিতে সতি শীম্মাগন্যভাম্্,। অথ অখৰা-_তামস্বিকাং বন্ধ গৃহীত্বা 



য্টোছধ্যায়ঃ | ৩১৯ 

শীঘ্রমামমাতামিভানুষজ্যতে | মিলিত্বা কলত্রম্বং পর্যারনতম । পুর্বঙ্শোকে 

কেশাকর্ষণবদ্দনাভ্য।মানয়নসংশয়ে যুদ্বন্মাত্রকবুকযুদ্ধে জয়স্ংশয়ে বা সর্ব্বেরম্বরৈ- 

রিলিতৈঃ সহ ফুবাভ্যামশেষায়ুধৈঃ করটৈঃ, অশ্ষযোয়পৈরিতাস্থবরবিশেষণ" বা, সা 
বিনিহন্ত তামিতুত্তর কল্পঃ কৃতঃ | অত্র চ পূর্ব্বোক্তং বদ্ধা গৃহীত্বানয়নমুত্তরকল্পী- 

কু পুনরুপন্ত স্তমূ, উত্তরকল্পো হি পূর্ববপূর্বাপেক্ষষ। প্রকুষ্ট ইতি নৈয়াফ্িকাদীনাং 
সময়ঃ | এতদুত্তর কল্লীকরণঞ্চ নিযোজাষোরন্বৈন প্রযতাত্তিরেকসম্পাদনায়েতি 

বোপাম্ । ১৮--২০ | 

ইতি শ্রীগৌতমীয়ে পঞ্চাননরতে দেবীভামো ষঠ্ঠোহধায়ঃ | ৬ 

( নগোজী ) আদত্বেতি। ক্ষয়িতমিতি ক্ষয়ণবাদাখ্যাতসম্বপ্কাৎ ত£ 

কুতক্ষয়মিতি ॥ ১৬ 

( নাগোজী ) ভৌ পূর্বে ॥ ১৭ 

( নাগোজী ) হে চুগুতি। বহুলৈব ভভিরিতার্থঃ । গচ্ছত গচ্ছতম, 

ছন্দে হনুরোধাদ্ বিন্ুলোপঃ । লঘু শীঘম্ ॥ ১৮ 

( নাগোজী ) আনয়নে প্রকারদ্বয়মাহ_-কেশেঘিতি। আকর্ষণ- 
মাত্রাদনাগমনে বন্ধনঞ্চ ইতি গৌরবাদহুবচনম্ | তৃতীয়া সহার্থে। যুধি 
যুদ্ধে প্রসত্তে যদি তথানয়নে সন্দেহস্তদা সর্ব্বেদৈতোঃ স্কলায়ধৈহ সা 
(বশেষেণ নিহন্যত্তাং মার্ধ/তামি তর্থ2 ॥ ১৯ 

( নাগোজী ) উপনসংহরতি-_-আগম্যতা মিত্াম্তেন। সর্ববথ! গ্রহী- 
তুমশক্য। চেবেবং হস্তৰ। নান্যথেত্যাহ_ বদ্ধেতি । অথেতি পক্ষান্তরে । 
যদ! শক্যতে ভহি বদ্ধ! তাৎ গুহীহ্ৈবাগন্তবমিতাথ; ॥ ২০ 

ইতি শিবভট্রস্বতসভীগর্ভ জ-নাগোজীভট্ট রুতে সপ্রশতীব্যাখানে 
ব্ঠোহধ্যায়ঃ | ৬ ॥ 

তন্প্র। শ্রহা। ছাভ্যামন্থঃ | অনন্তরং টদভ্যাধিপতিঃ শুস্তঃ তম অসুর 
ধুমলোচনং দেব্যা নিহতং শ্রন্বা রুতন্নং সমগ্র বলং দেবীকেশরিণা দেব্যাঃ 
(সিংহেন ক্ষয়িতং মারিতঞ্চ শ্রুহা চুকোপ কোপ কতবান্, প্রক্ষুরিভাধরঃ সন তো 

পূর্বোক্ত চণুমুণ্ডাব্যোৌ -মহান্রৌ আজ্াপয়ামাল চ। ক্ষঘিতষিতি নাম- 
শিস্তাৎ কঃ । ১৬। ১৭ 

তবশ্র। আজ্ঞামেবাত-_ হে চ%1 ছে স্ব । সুবাং বন্ভির্বলৈঃ 



৩২০ জরীস্রীচণ্তী ৷ 

সৈন্টৈঃ পরিবারিতৌ সস্তৌ তন্ত্র গচ্ছত গচ্ছতম্, ছান্দসে। বিভক্তিব্যত্যয়ঃ ৷ 
গৌরবাৎ স্বসৈস্তাভিপ্রায়াদ্ধী বনুত্বমিতি বিদ্যাবিনোদঃ তত্র গত্বাচ লঘু ৪ শী 
কেশেষু আকুষ্য গৃহীত্বা বদ্ধী1 বা আনীয়তা মিতু)ত্তরপদ্যচরণেনান্য়ঃ ॥ ১৮ & 

তত্বপ্র। কেশে। পাদে ব্যাখ্যাতঃ | যদি বো যুত্মাকম্ আনয়নে সংশয়ঃ 

সন্দেহে! নেতুং শক্যাশক্যা বা তদা প্রথমং যুধি সংগ্রামে অশেষাণ্যাযুধানি যেষাঁং 
তথাভূতৈঃ সর্বৈরস্থরৈর্বিনিহন্তাং পামর্থযক্ষয়ায় প্রহ্বিয়তামিত্যর্থ । সংশয়ো 
বিরোধীতি বিদ্যাবিনোদঃ হন্যতাঁং সংশয় ইতি চ বাখ্যাতবান্; এবং সি তশ্তাং 

হতায়াম্ ইত্যন্থপপন্নং স্যাঁৎ ॥ ১৯ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ কিমিত্যাহ__তন্তাম্। তস্তাৎ ছৃষ্টায়াম্ অতি বলাৎকতায়াং 

হতায়াং হতপ্রায়।য়াৎ সত্যাং সামর্থানিরাকরণাঁৎ সিংহে চ বিনিপাতিতে মারিতে 

সতি অনস্তরং তামন্বিকাঁৎ বদ্ধা গৃহীত্বা শীন্রমাগম্যত্রাম্ ॥ ২০ ॥ 

ইতি গয়ঘরবন্ম্যঘটীকুলোডব-গ্রীগোপালচক্রবর্তিবিরচিতাঁয়াং চণ্তীটাকায়াৎ 
তত্বপ্রকাশিকায়াং শুল্তনিশুভ্তসেনানী-ধরলোচনবধঃ ॥ 

দৈত্যাধিপতি শুস্ত, দেবীকুত ধূআঅলোচনব্ধ ও দেবীসিংহ-কৃত সমগ্র 

সৈন্কক্ষয় বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া প্রকম্পিভাধরে মহাস্থুর চণ্ড-মুগ্ডকে 
আজ্ঞা করিলেন, অহে চণ্ড। অহে মু! তোমরা বুতর সৈন্যে পরি- 
বেষ্টিত হইয়া ( সকলে ) তথায় গমন কর এবং সত্বর সেই রমণীকে কেশী- 

কর্ষণ বা বন্ধন করিয়া আনয়ন কর । যদি তোমাদের যুদ্ধে সংশয় (যুদ্ধে 

সংশয় অথে যুদ্ধজয়ে সন্দেহ ব! কেশাকর্ষণা'দিপূর্ববক আনয়নে সন্দেহ ) 

হয়, তাহা হইলে, সকল অসুর সমবেস্ত ভাবে সর্বববিধ অস্ত্রসাহায্যে সেই 

রমণীকে নিহত করিবে । সেই ছৃম্টা নিহতা ও সিংহ নিহত হইলেই অবি- 

লহ শ্রত্যাধৃত্ত হইবে । অথবা (যদি সংশয়বোধ না! কর ) সেই রমণীকে 

বন্ধুন করিয়। লইয়। সন্ধর আমিবে। ফলে জীবিত অবস্থায় বন্ধন করিয়! 

আনিবার- পক্ষেই প্রঘত্ব রাখিবে--ইহ' বুঝাইবার জন্যই বঙ্ঈনপূর্ববক 
আনয়নের আদেশ পুনর্ববার হইল । ভাষ্যব্যাখ। )। ১+-_-২০। 

যষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬। 



ভ্নশ্ঞত্স্বাত্শ্যাম্নভ ! 

খধিকুবাচ। 

আল্ঞপ্তান্ত ততে। দৈত্যাশ্চণ্মুণ্ডপুরোগমাঃ। 
চতুরঙ্গবলোপেতা যযুরত্যুদ্যতাঘুধাও ॥ ১ ॥। 

দেবীভাষাম্। ম্রগমপ্রাযোহয়ুমধ্যায় | ছুর্গমাংশন্তজ তত্র তত্র ব্যাথ্যাস্যতে | ১ 
( নাঁগোজী ) খধিরুবাঁচ__আন্ৰপ্ত। ইতি ॥ ১ 
»নুপ | পিল *চ-- আন্ত 1 তত আজ্ঞাপ্রাপ্তানন্থরং, চগুমুণ্ডে২ 

পরোগমৌ মুখান্বেন অগ্রগামিণো যেষাঁং তে দৈত্যান্্ পূর্বেবোন্তপ্রকারেণাজ্ঞপ্তাং 
লম্থঃ চত্বারি ভস্তাশ্বরধপদাতিরপাঁণি অঙ্গানি যেষা তে ঠতবিলত £ সৈন্েরূপেতা। 

“নাত 'অনভাদাভাশ উদ্ধং কতানি রি যৈস্কথাভূতাঃ সন্ভো যযুই! 

'পল্- পদ্ধরলে জল স্বাদনি স্বৌলাসৈম্য়ে রতি সেদিনী | পহজ্তাশ্বরথ- 

দাত চসনাসিং ল্গাচ্চভঙ্গযামিতানরহ |] ১ 

ঝাষ ব'ললে অনন্তর, ( প্রর ) আজ্ঞাপ্রাপ্তু চ্চমুণ্ধপ্রমুখ অন্তর- 

গন চর । হু, অশ্ব, রধ ও পদাতি ' ফেনো-পরিবুই ও উদ্দাতীস্ু 
“ইয়া! ' দেবী উদ্েতো ।তভিযান করিল ১। 

দর্ঘতুস্তে ততে দেবীমীষদ্ধানাং ব্যবস্থিতাম্। 
স্ংহন্যোপরি শৈলেত্র-শুঙ্গে মহতি কাঞ্চনে । ২॥ 

“দবীভাৰাম। কাঞ্চনে হিরণ্ময়ে নবরবিকরনি করক্ছয়াচ্ছরিভতষারভার- 

১৭৩তয়া কাফনক্যাতিশালিনি বামভতি শলেজশঙ্গে | ২ 

। নাগেজী ) শৈলেন্দ্রশুলে হিমাচলশুজে । সিতভগ্টাপরীতি (শ্থিত- 

শিতন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ 

তন্প্র। দদ। ততো গমনানস্তরং তে অসুরাঃ কাঞ্চনে কাঞ্চনময়ে মহতি 

বিপুলে শৈল্নেশুঙ্দে হিমালয়শিখরে সিংহস্তোপরি বাবস্থিতাম্, বিশকব্বোপাদানাৎ 
মুদ্ধোপরুমায় স্থিতাম্ ইত্যর্চ। ঈষদ্ধাসো যন্যান্তথাবিধাম্, অসম্তরমবোধায় 
বিশেষণম্। দেবী কৌধিকীং দদৃশুদৃষ্টিবন্তঃ। কাঞ্চনশব্ন্ত রজতাদে পাঠো 
বন্তব্যঃ, অতো:ণট 7 অতএব তণ ট্রঃ_“পুরীং দ্রক্ষ্যথ কাঞ্চনী”মিতি । অভেদ- 

, বিবক্ষয়েতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ২। 
৪১1৪ 



৩২২, ্্ীশ্রীচন্তা | 

অনস্তর তাহার! হিমালয়ের অতত্যুচ্চ কাঞ্চনশৃে সিংহো'পরি অবশ্থিতা 
দেবীকে দেখিল,_-তিনি ঈষতহাস্ত করিতেছেন ( এই ঈষৎ হাস্য অবজ্ঞার 

লক্ষণ )। ৫ । 

তে দ্ৃষ্ট। তাং সমাদাতুমুদ্যমং চক্র রুদ্যতাঃ। 
আকুষ্টচাপাসিধরান্তথান্তে তৎসমীপগাঃ ॥ ৩ ॥ 

দেবীভাষ্যম্। দৃশুরিতি প্রাগুক্কাপি পুনদৃর্ট্েতি পুনরুক্কিকদ্যমদর্শনয়ো- 

রব্যবধানজ্ঞাপনায় । উদ্যমং ধর্ত,যুদ্যতানাৎ রক্ষণায় শশ্ত্ান্ত্বর্ষণং জিপ্বক্ষয়া হত্ত- 
প্রসারণাদিকঞ্চ । চক্রুরিত্যস্তেন সামান্যেনাভিধানম্। বিশেষমাহ__ উদ্যত 

ইত্যাদিনা ! আকৃষ্টচাপাসিধরাশচ তৎসমীপগাঃ দেবীসমীপর্ধ্যস্তে(পস্থিতাশ্চেতি 

ছিবিধাঃ খলুদ্যতা:ঃ; তথান্তে ইতি শব্দছ্য়াদন্টোগ্ভভেদসিছ্ধেঃ । আকুষ্টচাপাঁসি- 
মন্ত্খ তৎসমীপগন্তঞ্চেতি ভেদকধন্মদ্ধয়ং, তেনৈকেষাং শস্তান্ত্রবত্বং দূরগত্বমন্তেষাত্ত 

নিরন্্শস্তত্বং সমীপগত্বঞ্চ বোধ্যতে। ইতি সরলার্থঃ। অর্থাস্তরত্ব দৃষ্রা 
অধোদ্দেশাৎ দৃরাছ্েতি শেষঃ, উদ্যতাঃ শুজোপমুর্ণখিতাঃ অগ্রেসরা বা আকুষট- 
চাঁপাসিধরাঃ আকৃষ্টশ্চাপোহসিশ্চ অস্ত্রশস্ত্রমাত্রোপলক্ষণমেতৎ, তৌ ধরায়াং যেষাং 
তে অস্তরং শত্কঞ্চ ভূমৌ নিক্ষিপ্যেত্যর্চ ; তাৎ সমাদাতুমুদযমং দেবীগ্রহণায় হস্ত- 
প্রসারণাদিকং চত্রুঃ । অন্তে তাবৎ-পধ্যস্তমন্থথিতাঃ পশ্চ।ছর্তিনো বা তথা 

আকুষ্টচাপাসিধরাঃ__আকুষ্টং মগুলীককৃতং কোষাহুনুক্তং চাপমসিঞ্চ বিভ্রাণাঃ তৎ- 
সমীপগাঃ আসক্িতি শেষঃ ; সমাদাতুমুদ্যতালাং সত্বরং পার্বচরা অতবন্িতার্থঃ। 
তথাশবঃ আকুষ্টচাপাসিধর| ইত্যংশে শৰশ্রেষমূলামুপমাং বোধয়তি | ৩। 

( নাগোজী ) তে ইতি চগ্াদক়ন্তমঃপ্রধানাঃ সমাদাতুৎ গ্রহী ওম 
উদামম্ উদ্যোগম্। উদ্যতাঃ উৎসাহবস্তঃ। আকৃষম্ আকর্ণান্তরুষ্টম 
চাপৎ যেন্ডে কোশোদ্বতাসয়শ্চ তত্সমীপগাঃ। গ্রহীতুমুদ্যতানাং রক্ষণাথণ 
সমীপগা ইত্যর্থঃ | ৩। 

তত্বপ্র। তেদৃ। তে চগুমুণ্ডাদয়ঃ তাং দৃষ্টা' সমাদাতুং গ্রহীতুম্ উদ]মম 
উদ্যোগং চক্ষুঃ । কীদৃশাঃ? উদ্যতাঃ উদ্ধতাঃ তথা আকৃষ্টচাপাসিবরাঃ সন্ত: 
তৎসমীপগাঃ তন্তা নিকটগামিন আসন, আকুষ্টাশ্চাপা যৈস্তে, অসিহ ধরস্তি যে 

তে, তে চতে চেতি দ্বন্থঃ) যা কেচন তাম আদাতুম্ উদ্যতাঃ অস্ত্র 

ত্যক্কা দৃঢ়পরিকরা আন্, কেচন তদান্কৃল্য|য় গৃহীতণস্তান্তম্তাঃ সমীপং 

যধুরিত্যর্থঃ ॥ ৩ 
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তাহারা তাহাকে দর্শন করিবামাত্র ধরিবার জন্য উদ্যোগ করিল । 

একদল উদ্যোগী আকুস্ট-শর'সন খড়গ ধারণ করিল, অন্তদল (ধরিবার 
অভিপ্রায় ) দেবীর নিকটস্থ হইল। ( অপর অর্থ, যথা_ তাহারা তাহাকে 
( দুর হইতে ) দর্শন করিয়৷ অগ্রগামী ( দৈত্তা)গণ ( যেমন ) আকুষ্ট শরা- 
সন ও অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করত তাহাকে ধরিবার জন্য ধাবিত্ত হুইল, 
পশ্চদ্বত্তা ( 'ৈত)গণ সেইরূপ আকৃষ্ত-শরাসন ও অস্ত্র ধারণপূর্ববক 

( সত্বর ) তাহাদের সমীপবত্তাঁ হইল । ভাষ্য-ব্যাখ্য! )। « | 

ততঃ কোপং চকারোচ্চৈরঘ্বিকা তানরীন্ প্রতি । 
কোপেন চাস্তা বদনং মসীবর্ণমভূতদা ॥ ৪ ॥ 
ত্র (ভ) কুটাকুটিলাত্তস্যা ললাটফলকাদ্ দ্রুতম্। 
কালী করালবদন! বিনিক্কাস্তাসিপাশিনী ॥ &। 

দেবীভাষ্যম। কোপেন চেতি চকারাদিচ্ছাবিশেষেণ বদনং মসীবর্ণৎ ভক- 

স্বিত্যাকারকেণ। অশ্রারৃতত্বাদ্বা মসীবর্ণমিতি ন বিরুধ্যতে | ৪ | ৫ 

( নাগোজী ) অনেন চগ্ডাদীনামতিতামসত্বৎ সুচিত । অতব্ঞত্বধার্থং 

ত্বামসীপ্রাদুতভীবমাহ-_তত ইতি । মসী লিপিসাধনন্রব্যং তদ্বৎ স্টামবণম্ । 

নিঃসরমাণকালীপ্রতিবিন্বাদিতি ভাব ॥ ৪ ॥ 

( নাগোজী ) ক্রক্কুটাভি। তম্তাঃ কুপিতদেব্যাঃ। বিনিষ্রান্তা 
নিহত! ॥ ৫ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। তেষাসুদ্যমানস্তরমূ অস্থিকী তান অরীন্ প্রতি উচ্চৈ- 

হ্মহস্ত কোপং চকার। তদা কোপেন চ অস্ত অশ্থিকাঁয়া বদন মসীবর্ণৎ অত্যা- 

রক্তং বব, “মসী শেফালিকার্স্তে” ইতি কোষঃ। মসী কজ্জলবিকার ইতি 

বিদ্যাবিনোদ-বিদ্যাভূষণো» সমবায়িকারণগ্ণা হি কাধ্যগুণমারভস্তে ইতি নিম- 
মাৎ চামুণ্ডায়াঃ শ্ামত্বায় মুখন্য কালিমেতি ব্যাচক্রতুঃ | বস্ধতভ্ত ক্রোধে শ্টামি- 

কোৎ্পঞ্তির প্রসিদ্ধৈব কেনাপি বর্ণিতত্বাভাবাৎ, কিঞ্চালক্কারশান্ত্রে রক্তিমৈব রৌদ্র- 
রসন্য প্রতিপাদ্দিতঃ । যথা, “রৌদ্রে ক্রোধঃ স্থাঁয়িভাবো রূক্কো কুদ্রাধিদৈবতঃ। 
আলম্বনমরিস্তত্র ভচ্চেষ্টোদ্দীপনৎ মতপ্মিতি। চামুণ্ডায়ঃ শ্যামতাকারণস্ত 

ক্রোধস্য তমঃকাঁধ্যস্বাৎ ভমসঃ ভামতয়! সা তামসী রুষ্ণবর্ণৈব জাতেতি মস্তব্যমূ। 
খা তাডিত্বহুরোল্লিষে! জটায়াঃ জাতো। বীরভ্ঞঃ ভী মে! বভূব। তথা চত়ু্ধে, 



৩২৪ শ্রীশ্রীচণ্তী 

“জু; নুদতটোষটপুটঃ স্. ধূর্জচি্টাং :ততিত্বহ্ছিসটোগ্ররোচিষম্” ইত্যু- 

পক্রময .“ততোহতিকায়স্তন্থরম্পূশদ্দিবং সহন্রবাহ্র্থনরুক্তি্থর্যাদৃক্* “ইতি 

বণিতম। 'নহি তত্র সমবায়িকীরণজটায়৷ গুণঃ শ্তামতা, কিন্তু পিহ্গলতা, 

তথাপি ততো ঘনশ্তামো . জাঁতন্তন্মাহুক্তমেব কারণ, সঙচ্ছতে ইত্যলং 

প্রপঞ্চেন॥ 9 ॥ 
তত্বপ্র । ভ্রকু। তশ্যাঃ কৌধিক্যা ভ্রকুট্যা কুটিলাঁৎ সক্কুচিতাৎ ভীষণাদিত্ি 

বা ললাটফলকাৎ ললাটপট্টাৎ দ্রুতং কালী ঞ্রঞ্চবর্ণা দেবী বিনিষ্ত্ান্তা নিঃস্যতা 

কীদশী? করালবদনী ভীষণাননা, “করালং দস্তরে তুঙ্গে ভীষণে চাঁভিধেয়বৎ' 

ইতি ম্দ্রিনী। অনিপাঁশিনী অসি পাঁশশ্চ তদ্যুক্ত1 ॥ ৫ ॥ 

অনস্তর, জগম্মীত1 সেই শক্রবর্গের প্রতি অত্যন্ত কুপিত! হইলেন 

তখন জঠি-কোঁপে ইচ্ছাবশে তীহার বদনমগ্ডল (রক্তবর্ণ না হইয়া; 

মমীবর্ণ হইল | এ: 

তৎক্ষণাৎ ভ্রুবুটীকুটিল তদীয় ললাটফলক হুঈতে পাশ-খড়গ-ধারিণী 

করালব্দন! কালী নিণিঃক্যতা! হইলেন । ৫ | 

বিচিত্রথট্যাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণী । 

দ্বীপিচন্রপরীধান। শুক্ষমাংনাতিভৈরবা ॥ ৬॥ 
দেবীভাষাম্। নবমাল। ন্রশবৌম।ল| | “শরোমলাপিভূষণ” ইতি বক্ষা- 

মাণত্বাৎ । ৬--১৭। 

( নাঁগোজী ) বিচিত্রেতি । খ্টাঙ্গং পিক! কঙ্কীলপঞ্জীরৎ বা। নর- 

মালেত্তাত্র নরণবন্তত্মণ্ডে লাক্ষণিকঃ। দ্বীপী ব্যাঘ্ঃ। শুফমাংস। 

নিশ্ধীংসদেহ! | অভ্রএবাতিভৈরবা ॥ * ॥ 

তত্বপ্র। তাং ব্ণয়তি ছাভ্যাম্ববিচি! বিচিত্রৎ খটঙগং লৌহময়ঘণ্ট- 

বিশেষ কোতক ইতি প্রসিদ্ধং ভ্রিশিখং বা ধরতি পচাঁদিঃ। নরশ*ব্েনান্র সামা- 

ন্ভাভিধানেহপি সম্ভবপরত্থাৎ নরশির উচ্যতে “নরেক্্মুর্ধঅজমুদহস্তী”তি বাঁমন- 

পুরাণাৎ, স্কতে চ “শিরোমালাবিভূমণে” ইতি বক্ষ্যমাণাৎ, ভন্ময়ী মাল বিভৃষণং 

য্তাঃ। ছবীপিনো! ব্যাদ্রম্ত চ্ব পরীধানং বন্ুং মন্তাঃ । শুফফং মাংসং যন্যাঃ 

রুশত্বাৎ। অতএবাতিভৈরবা অতিভয্বানকা ॥ ৬॥ 

তাহার (অন্য ) হস্তে বিচিত্র খটাজ, নরমুণ্ডমালা অলঙ্কার, পরি- 

ধানে স্যাশ্রচর্ম, মাংন গু, আন্কতি অতি ভীষণ । ৬ 
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অতিবিস্তারবদন৷ জিহ্বাললনভীষণা। 
নিমগ্রারক্তনয়না নাদাপুরিতদিউ মুখী ॥ ৭॥ 
সা বেগেনাভিপতিতা ঘাতয়ন্তী মহাস্থুরান। : 
সৈন্য তত্র স্রারীণামভক্ষয়ত তদ্বলম্ ॥ ৮॥ 
( নাগোজী ) অতীন্তি। অতিশয়িতে। ছুবিত্তারে। যস্ত তাদ্বশৎ বদন 

যন্তা ইত্যর্থঃ। ললনং চালনয | নিমগ্রানি নিন্নপ্রবিষ্টানি আন্রল্রশনি 
নয়নানি যন্যাক্ত্রিনেত্রত্বাৎ ॥ ৭ ॥ 

তত্বপ্র। অতিবি। অতিবিস্তারম অতিপ্রকটিতং বদনং যস্তঃ) জিহ্বায়া 

ললনং চলনং তেন ভীষণা, নিমগ্নে অতান্তগন্ভীরে আরক্তে নয়নে যস্াঃ, নাদেন 
শব্েন আ সর্বতঃ পূবিহানি দিআুখানি ঘয়া, অমৃর্তেনামুর্তম্ত পূরণাঁসন্তবাৎ অতি 

মহত্বমেব শব্দস্থোতি তাত্পধ্াম্ ॥ ৭ | 

তত্বপ্র। সাবেগে। মহামুর।ন্ ঘাঁতয়ন্তী সতী বেগেনাভিপত্তিত! আভি- 

মুখ্যেন গচ্ছন্তী সা তত্র সৈম্গে ম্বরারীণাং তদ্বলম্ অভক্ষয়ত। ঘাতয়ক্বীতি 

হিংসার্থাশ্চেতি হস্তেশ্চ.রাঁদিত্বাঁৎ ণিউ. ॥ ৮ ॥ 

তাহার ব্দন'ব্বর বিস্তৃত, লোলরমনায় ভীষণত। অধিকতর বদ্ধিত্ত, 

নয়ন কোটরপ্রবিষ্ট এনং আরন্তু ; তাহা? গঞ্জনে দিজ্মগুল পূণ হয়! 
উঠিল। ৭। 

তিনি সবেগে সেই শব্রপৈন্তবধো আপতিত হইয়া মহাস্থরগণকে 

নিহত করিতে লাগিলেন ও শবীয় টৈশ্ত ভক্ষণে বাপৃত হইলেন । ৮। 

পাঞ্চিগ্রাহা ্ুশগ্রাহি-যোধঘণ্টাসমন্থিতান্। 
সমাদায়ৈকহস্তেন মুখে চিক্ষেপ বারণান্।॥ ৯ 
( নাগোজী ) পাষ্জাতি। পাঞ্চিগ্রাহো! গজপাঞ্চিরক্ষকঃ | অস্কৃশ- 

গ্রাহী মন্থামাত্রঃ । যোধেো! গজারূটে। বীর? ॥ ৯ ॥ 

তত্বপ্র। এতদ্বিবণোতি চতুর্ভিঃ-_পাঞ্চি। বারণান্ গজান্ একছত্তেন সমা- 

দায় গৃহীত্বা মুখে ঠিক্ষেপ ক্ষিগুবতী। কীদৃশান্? পাঞ্চিগ্রাহো যোধন্য পশ্চাঁ 
ভ্রক্ষক৪ অন্কুশগ্রাহী যোধন্য পুরঃ স্থিত্বা! গজনিয়ামকঃ) যোধঃ প্রহর্তা, ঘণ্টা আত- 

রণং, তাভিঃ সমখ্বিতান্ :যুক্তান্। “শন্বুকা্কুশ-শস্বরশরেন্ত্যাদি শহ্েদদর্শনাৎ 
অন্কুশত্তালব্যশঃ.॥ ৭ ॥. | 



২৬ জ্ীজীচতী। 

পার্খরক্ষক, অগ্ররক্ষক, যোন্ধা এবং ঘণ্টাদি আগরণের সাহিত হন্তি- 
সমূহকে এক হান্তের ঘর! গ্রহণ করত মুখমগুলে নিক্ষেপ করিতে প্রত 
হইলেন । ৯। 

তখৈব যোধং তুরগে রথং সারথিনা সহ । 
নিক্ষিপ্য বকে, দশনৈশ্চর্ধ্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ১০ 
( নাগোজী ) তৈবেতি। যোধমিতি জাতাবেকবচনম্ । এবৎ রথ- 

মপরমন্মিত্যাদানক্রমবোধকৎ বা । চর্ধ্বয়তীতি বর্ধমানসামীপ্যে ভূতে 
লটু। অতিভৈরবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ১০ ॥ 

তত্বপ্র। তখৈব। একহত্তেনাদায়ৈব তৃরগৈরশ্বৈঃ সহ ফোধম্ অশ্ববারং 

জাত্যপেক্ষয়া একবচনং, সারথিন! সহ রথং রথিনাপি জেয, বত্তে নিক্ষিপ্য অতি- 

তৈরষম্ অতিভয়ানকং যথা স্যাঁৎ তথা চর্ধয়তি স্মেতাহাম্ ॥ ১০ ॥ 
এবং অশ্বের সহিত অশ্বারোহীকে ও সারথির সহিত রথকে এক 

হন্ডের দ্বারা গ্রহণপূর্ববক বদনমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া! দত্তের ঘার1! অভি 
ভীষণরূপে চর্বণ করিতে লাগিলেন । ১ । 

একং জগ্রাহ কেশেষু গ্রীবায়ামথ চাপরমূ। 
পাদেনাক্রম্য চৈবাস্কমুরসান্যমপোথয়ৎ ॥॥ 55 
( নাগোজী ) একমিতি । অপোথয়ৎ অবধীৎ ॥ ১১ ॥ 

তত্বপ্র। একম্। একং দৈতাং কেশেষু জগ্রাহ গৃহীতবতী, অথচ অপরহ 
প্রীবায়াং জগ্রাহ, অন্তং পাদেনাক্রম্য জগ্রাহ, অপোতয়দিতৃযুত্বরক্রিয়য়! সম্বন্ধে 

বা; অন্তম উরসা ক্ষমা অপোথয়ৎ মর্গিতবতী ॥ ১১ ॥ 

অনস্ভতর কাহাকে কেশে, কাহাকে গ্রীবাদেশে, এবৎ কাহাকে পদের 
বারা আক্রমণ করত গ্রহণ করিলেন ও কাহাকে বক্ষ্থেলের তার! মর্দন 
করিয়া ফেলিলেন । ১১। 

 তৈর্যুকানি চ শক্াণি মহাস্ত্রাণি তথাস্থরৈঃ | 
মুখেন জগ্রাহ কষ! দশনৈর্ম ঘিতান্াপি ॥ $২ 
( নাঞ্ষোজী ) ভৈত্তিতি। মধিভান্তপি মঘিতানি চকার়েভাখিযঃ ॥ ১৯ 1. 



সগুযোজ্ধ্যাঃ ! ওহন 

তত্বপ্র। তৈ:। তৈর্সহাতুরৈরুক্তানি ক্ষিপ্তানি শস্তাণি মহাস্থাণি চ মুখেন 

জগ্রাহ, অনস্তরং রুমা ক্রোধেন দশনৈর্সথিতানি চূর্ণিতানি চ তয়েত্যুহং চকারেতি 
ক্রিয়াপদং ব৷ উহাম্. করোতেঃ ক্রিয়াসামান্তাভিধায়িত্বাৎ ॥ ১২ ॥ 

সেই দেবী, অস্থরগণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্-শঙ্কাসমূহ, প্রেগধভরে, মুখমগুলের 
দ্বার! গ্রহণ করিয়া দণ্ড ছারা বিচিণ করিয়া দিলেন | ১২। 

বলিনাং তদ্বলং সর্ববমস্থরাণাং মহাত্বনাম্। 
মমর্দদাতক্ষয়চ্চান্তানস্তাংশ্চাতাড়য়ত্তথা ॥ ১৩ 
( নাগোঞ্জা ) বলিনামিতি | মহাত্মনাং মহাদেহীনাম্ ॥ ১৩-_-১৫ ॥ 

তত্বপ্র। বলিনাম। বলিনাং বলবতাং মহাত্মনাং মহাকায়ানাম অতুরাণাং 

তৎ সর্ববং নৈন্যং মমর্দ মর্দিতবতী অভক্ষয়চ্চ, অন্ঠাংশ্চান্বুরান তথা অতাস্তয়ৎ 

ভাভিতবতী 1? ১৩। 

( এইরূপে ) বলবান্ বৃহৎকায় অস্থরসৈম্থগণের মধ্যে কাহাকে মর্দিত, 
কাহাকে ভক্ষিত এবং অন্য কতকগুলিকে বিভাড়িত করিয়া দিলেন । ১৩। 

অসিনা নিহতাঃ কেচিৎ কেচিৎ খটঙ্গতাড়িতাঃ। 
জগবিনাশমস্থ্রা দস্তাগ্রাভিহতাস্তথা ॥ ১৪ 

তত্ব । অসিনা। কেচিৎ অন্বরা অসিন! নিহভাঃ সম্তং বিনাশং জগ, 

কেচিৎ খটাঙ্গেন তাঁড়িতাঃ, কেচিৎ অস্ুরাঃ দস্তা গ্রাভিহতা দস্তা গ্রেম্তাড়িতা 
দষ্টীঃ সম্তে! কিনাশং জগ্ম,রিত্যন্য়ঃ ॥ ১৪ ॥ 

কতকগুলিকে খড় গদ্ধারা নিহত করিলেন এবং অপর কতকগুলি 

খই।জতাড়িত হুইয়! বিনাশ প্রাপ্ত হইল, অবশিষ্ট অস্ুরদলকে দস্তাগ্রের 
আঘাতে বিনাশ করিলেন। ১*। 

 ক্ষণেন তদ্বলং সর্ববমস্রাণাং নিপাততম্। 
দৃষ্ট। চণ্ডোইভিদুদ্রাব তাং কালীমতিভীষণামূ ॥ ১৫ 

তত্বপ্র। ক্ষণে। চণ্োইসুরঃ অন্থরাগাং ভৎ সর্বং বলং সৈম্তং ক্ষণেন 
নিপাতিতং দৃষ্টী অতিভীষশাং তাং কালীম্ অভিছুত্রাব আভিমুখ্যেন অধাবৎ ॥ ১৫ 

এই প্রকারে ক্ষণ কলের মধ্যেই জনথরলৈন্তগণকে নিহত দেখিয়া 
চণ্জাস্থর আতিন্ীবণ। কালীর প্রতি অভিধাবিউ হইল। ১৫.। 



৩২৮ জীউ পা। 

শরবর্ষৈর্মহাভীমৈর্ভীমাক্ষীং তাং মহাস্ুরঃ | 
ছাদয়ামাস চক্রৈশ্চ মুণ্ড; ক্ষিপ্ত১ সহত্রশ2 ॥ ১৬ 
( নাগোজী ) শরবর্ষেরিতি । চগুঃ শরবর্ষৈঃ মু*ঃ সহস্রশঃ ক্ষিপ্তৈ- 

শ্চক্রৈঃ ছাঁদয়ামাস ইত্যঘ্ঘয়ঃ| এবং পুর্ববশ্লোকে চওগ্রহণৎ মুগ্ুস্তাপপ- 
লন্ষণম ॥ ১৬ ॥ ৃ 

তন্বপ্র। শব। মহাস্থু্গঃ ভীমৈরতিভয়ানকৈ? শরবর্ধেস্তাং ভীমাক্ষা" 
ভীষণনয়নাং কালীং ছাদয়[মীস আচ্ছাদিতবান্, মুখডোহনুবশ্চ ক্ষি্তঃ প্রেরিতৈ 
সহঅশে] বহুসহসৈশ্চক্রাক্ৈশ্ছাদয়ামান ॥ ১৬ ॥ 

অনস্তর মহানুর ৮৭ অতিভীষণ শরবর্ষণ করিয়। ভীধনয়ুন। দেবীকে 

আচ্ছন্ন করিল এবং মুণ্ডাঁত্র মহন সহস্র চক্রাস্ত্রা রয়। তাহাকে 

আবৃতি করিল। ১৬। 

তানি চক্রাণ্যনেকানি বিশমানানি তনুখম্। 

বভূর্ষধার্কবিম্বানি স্থবহনি ঘনোদরম্ ॥ ১৭ 
( নীগোজী ) তানীতি ! মুখৎ বিশমানানি চ ঘমোদরৎ বিশমানা- 

্যর্কবিন্ধানীব বভূঃ । শীন্চ ছান্দসঃ ॥ ১৭ ॥ 

তত্বপ্র। তানি। তানি চক্রাণি তয়া গি'লতানি ইতাপমামুখেনাহ তানি 

অনেকানি চক্রাণি তস্] মুখং বিশমানানি বিশস্তি সম্তি তথা বুঃ শুশুভিরে যথা 

স্ববহুনি অতানেকানি রবিবিশ্বানি স্থর্যামগুলানি ঘনোদরং মেঘম্ধ) প্রবিশন্তি 

সস্তি ভান্তীত্যন্বয়ঃ । অভূতোপমেয়ম্, একদা বহুতররবিবিহ্বানা মুদয়াসম্তবাৎ , যদ্ধা 

প্রলয়কালে যুগপৎ ছাদশাঁদিত্যোদযাছুপমেয়ং, কিন্তু তদ)। ঘনাভাবাদ্দাহ-ক1লী- 

নাব্মশতান্তে বর্ষণোপক্রমকালে সম্ভবতি। চক্রাণি রবিবিশ্বতুল্যাঁনি, নি'বন্ডঘন- 

মগ্ডল-তৃল্যং কালীবদনমূ ॥ ১৭ ॥ 

অস্থ্রনিক্ষপগ্ত সেই চক্রসমুহ দেবীর মুখমণ্ডল প্রবিষ্ট হইয়া মেঘের 
অভ্যন্তরবন্তাঁ বু রবিবিন্বের স্যাঁয় শোভিত হইতে লাগিল। ১৭। 

ততে। জহাসাভিরুষা ভীমং তৈরবনাদিনী । 
কালী বরালবক্কান্ত (দু) দুর্দর্শদশনো জ্বল! | 



সগ্তমোহখাস়, ৷ ৩২৯ 

দেবীভাষ্যম। করালবত্র। অন্তরভ্যন্তরাৎ বক্রাভ্যন্তরাৎ দুর্দিশ! ভীমশ্ুভ্রতয়া 
দুঃখেন ভয়েন দৃশ্তা যে দশনাঃ তৈরুজ্লা । যদ্ধ। করালং বক্তান্তর্বক্রমধ্াং যন্তাঃ 
সা ইত্যেকং পদম্, দ্বিতীয়পদার্থন্ত-__ছুর্দিশশদশনৈরুজ্জবল] | ১৮। 

(দাঁগোজী ) তত ইতি । ভীমমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ । বক্তাস্তে 
বক্ত মধ্যে বিকটদন্তহ্থাৎ দুর্দর্ণা যে দশনাঃ তেষা২ তেজস! উদ্দ্বল! 

তেজোঁনয়ী ॥ ১৮ ॥ 

তত্বপ্র। ততো । অনস্তরং কালী অতির্ুষা অতিব্রোখেন ভীমং যথা স্য1ন্তথ' 

হাস অট্টহাঁস” কৃতবতীতার্থঃ। কীদশী? ভৈরবম্ অতিভয়ন্গরং নদিতৃৎ শীলং 

যন্যাঃ সা ভৈরবন।দিনী, করালং ভীষণং যদ্দত্ত্রং ভশ্তান্তম্রন্টযে দুঃখেন দশ্খাতে 

ত্দণী1 অতি ভযানক যে দণনান্তৈরুক্জলা অভিদীপ্তিমতী 1 ১৮। 

তখন ভীমনাদিনী ভীষণবদন। কাঁলী ক্রোধভরে অতি ভয়ানক হাস্থয 

করিতে লাগিলেন । তখন ভীষণ ব্দনমঞ্চলের মধ্যবন্তী ছুর্দর্শ দশন- 
পঙ্ক্তি শ্বেত প্রভায় তাহা্চে উদ্ভ্বল করিয়া তুলিল। ১৮। 

উথ্থায় চ মহানিংহং দেবী চণ্তমধাবত। 

গৃহীত্বা চাস্ত কেশেষু শিরস্তেনাসিনাচ্চিনৎ ॥ ১৯ 

দেবীভাষ্যন। »ভাসিংহম্ উত্বাধ অপণিষ্ঠায়। সকম্মকধাভোর কম কত্ববস্তাৎ- 

প্ধ্যবশাদকম্মকবাঠোঃ সকম্মকন্ধমপীতি বোধ্যম। যদ্বা মহা মহাতে পৃজাতে 

মসৌ ইতি মহা পুজ্যা, মহ্হো রণেৎসবোহস্তা অস্তীততি অচি কূতে মহা রণোৎ 

সববতীতি বার্থঃ। দেবী কালী আসিংহং সিংহপ্রমাণপধ্যস্তং পিংহোলিম্ফনস্থান- 

পর্ধ্যস্তং বা! উত্থায় উল্লক্ষ্যেতার্থঃ | অতএব কাল্যাঃ সিংভবাহনত্বাভাবেহুপি ন 

ক্ষতিঃ। তেন বিনিক্ষীন্তাসিপাশিনীতুযুক্তেন সহজেন অনিনা। মহাসিম্ উথ্থায় 

উশ্াপ্য । হং ইতি রোষোক্তিঃ । তেন উধাঁপিতেনেত্যর্থস্ত প্রাঁচীনসম্মতঃ ৷ ১৯--২৫ 

ইতি প্রীগৌতমীয়ে পঞ্চাননরূতে দেবীভাষ্যে সপ্তমোহ্ধ্যায়ঃ। ৭। 

( ন'গোজী ) উদ্থায় চেতি। মহামিং মহাখড়গমূ উত্থায় . উত্থাপ! 

সকোপাবাহনং যথা স্তাত্তথ! হমিত্যুক্তা! দেবী চগুমধাবত। অন্য চগুষ্য। 

তেনোদ্যতেন ॥ ১৯॥ 

তত্বপ্র। উত্থা। দেবী কালী হুম্ ইতি কোপাহবানশব্দং কৃত্বা মহাসিং মহাখডাম্ 
উদ্থায় উদ্ধীরুত্য চণ্ডং চগ্ডান্থরমধাবত, অন্য চন্য কৈশেবু গৃহীত্বা তেনালিন। 



৩৩০ শ্ীহ্ীচতী । 

শিরোহচ্ছিন্নচ্চ, অন্যঠৈঃ রুতমপি ব্যা্যাস্তরমরমণীয়ত্বাদত্রোপেক্ষিতস্। “হং 
্রশ্নেহলীকতৌ। রোষে” ইতি বিশ্বঃ ॥ ১৯। 

অনস্তর মহনীয়া দেবী কালিক পিংহপ্রমাণ উল্লন্ফষন করত চণ্ডা- 
সবরের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং কেষাকর্ষণপূর্ববক সেই সহজ অসিঘারা 

তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন । ১৯। 

অথ যুণ্তোইপ্যধাবততাং দ্ষ্ট চণ্ড নিপাতিতমূ। 
তমপ্যপাতয়ভূমৌ সা খড়গাভিহতৎ কুষা ॥ ২০ 
হতশেষং ততঃ সৈম্তাং ছষ্ট1 ৯৩ নিপাতিতমূ। 
মুণডঞচ সুমহাবীর্য্যং দিশো ভেজে ভথাতুরম্॥ ২, 
( নাগগোজী ) তথেতি। খড়গাভিহতৎ পূর্বের্বাদ্যতখড় গাভিহতম্ 

অন্য শিরো! ন ছিন্নৎ প্রাপ্তধড় গপ্রহারমাত্রম ॥ ২০। ২১॥ 

তত্বপ্র। অথ। চগুবধানস্তরং মুণ্ডোহপি চণ্ডং নিপাতিতং দৃষ্টা তাং কালীম্্ 
অধাবৎ, সা কালী রুষ! তমপি খডগাভিহতং কৃত্বা ভূমৌ অপাতয়ৎ ॥ ২*। 

তত্বপ্রা। হত। ততো মুগ্ডবধানস্তরং হতশেষং সৈন্ং কতৃ, মহাবী্ধ্যং মহাবলং 
চণ্ডং মৃগুঞ্চ নিপাতিতং দৃষ্টী' ভয়াতুরং সৎ দ্দিশে! ভেজে পলাঁয়িতবৎ দ্দিশ ইতি 
বন্বচনাৎ কান্দিশীকভয়া পন্থানং ত্যক্কীপি যথাদৃষ্টদেশং গতমিতি গম্যতে। 
হতেত্যঃ শেষং হতশেষম্॥ ২১ ॥ 

অনন্তর চণ্ডান্থর নিপাঁতিত হইলে মুগ্াস্থর দেবীর প্রতি ধাবিত 
হইল। দেবীও তখন ক্ুন্ধ! হইয়া তাহাকে খড় গের দ্বারা! মিহত করত 
ভূতলশায়ী করিলেন । ২০ । 

অতঃপর হুভাবশিস্ট সৈন্তগণ অতিবীর্যাশালী চণ্ড ও মুণ্ডকে নিপাতিত 
দেখিয়। ভয়া্চিত্তে চতুর্দিকে পলায়ন করিল । ২১। 

শিরশ্চণ্ডস্য কালী চ গৃহীত্বা মুণ্ডমেব 5। ূ 

প্রা প্রচণ্ডাটহাসমিশ্রমত্যেত্য চণ্ডিকাম।। ২২ 
( নাগোজী ) শির ইতি। মুণ্ড সপির্কং জদেহমিত্যর্থঃ প্রচণ্ড 

হাসেন মিঅং যৃত্তৎ বখ! ভবতি তথ। চণ্ডিকাৎ প্রাহেত্র্থঃ ॥ ২২ ॥ 



ত্বপ্র। শিরঃ। কালী চন্য শিরঃ, মুড লক্ষণয়া মুণ্ডানুরন্তা সু 

মিত্যর্থঃ ; যদ্বা! সুপাংশ্থাবিতি ব্যবস্থয়া যঙ্ঠার্থে ছিতীয়া, মুণুত্য চ পির ইত্যর্থঃ। 
গৃহীত! প্রচণ্ডাট্রহাসমিশ্রং যথা স্ঠাৎ প্রচণডস্তীত্রশ্চাসী: অটো মহান হাস- 
শ্েতি তেন মিশ্রং যত্্র কথনে যথা স্যাত্বথা চগ্ডিকাম আভিমুখ্যেন এত প্রাহ 
উক্তবতী ॥ ২২॥ 

( তখন ) কালী চগ্ডের মন্তক ও মুগ্ুকে গ্রহণ করিয়া, ( মভাস্তরে-_ 
চণ্ডের ও মুণ্ডের মন্তক গ্রহণ করিয়া, ) চণ্ডিকার সমীপে আগমনপূর্ববক 

প্রচণ্ড অট্রহাস্যমিশ্রিত বাক্যে বলিলেন-_॥ ২২। 

ময়। তবাত্রোপহৃতো চণ্ুমুণ্ডৌ মহাপশূ। 
যুদ্ধজ্ঞে হয়ং শুভ্তং নিশুভ্তঞ্চ হনিষ্যসি ॥ ২৩ 
( নাগোজী ) ময়েতি। অত্র যুদ্ধযজ্জঞে। মহাঁপশু ইতি রূপকম। 

উপহৃতো প্রধানাজদ্বারেণ চগুস্যোপহারঃ ॥ ২৩ ॥ 

তত্বপ্র। কিং প্রাহেত্যাহ-_ময়া। অন্তর যুদ্ধষজ্জে যুদ্ধমেব যজ্ঞঃ হিংপায়াং 
স্বরগদায়িত্বাৎ, তত্র তব সম্বদ্ধে চণ্ডমুণ্ডো মহাপশু ময়! উপহৃতৌ৷ উপঢৌকিতৌ, 
প্রয়োজনমাহ-_শুভং নিশুভ্তং ত্বং শ্বয়ং হনিষ্যসি মারক্সিষ্যসি। এতেনৈব তাবৎ 

মহাঁপশূ ইত্যুক্তং যজ্জে পশোরেবালস্তনাৎ। হর্যজনকমিদম্॥ ২৩॥ 
আমি এই যৃদ্ধযজ্কে তোমাকে মহাপত্ড চণ্ু-মুণ্ড উপহার দিলাম। 

শুস্ত-নিশুস্তকে তৃমি ন্বয়ংই বিনাশ করিবে । ২৩। 

ঝাষকবাচ। 

তবানীতৌ ততো দুষ্ট! চণ্ডযুণ্তৌ মহান্তুরৌ। 
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ ॥ ২৪ 
( নাগোজী ) খবিরুবাচ__তাবিতি । কালীৎ ললাটভবাম্। কল্য- 

নীতি কর্ডীবিশেষণম্ | চগ্ডিক। কৌশিকী ॥ ২৪ . 

তত্বপ্র। খবিরুবাচ_তাঁবা। অনভ্তরম্ আনীতো তৌ চগুমুণ্ডো মহান্তুরৌ, 

অঙ্জাপ্যেকদেশে সমুদায়োপচারাৎ দৃষ্টী চণ্ডিক! ফৌশিকী কালীং ললিতং মধুর 

বচ উবাচ। অন্তর ললিতষিতি বিশেবণনার্থকন্ধায় খাস্থর্থোপনীতন্াপি বচ ইত্য- 

স্োপাদানম্। কী? কল্যাণী শুভকরী ॥.২৪ ০ 



৩৩২ শ্রীপ্রীতী। 

খষি বলিলেন, অনস্তর কল্যাণী চণ্ডেকা, (সেই নিহত) চগু-মুণ্ড 

আশীত হইয়াছে দেখিয়া কালীকে এই মধুর কথ! বলিলেন । ২৪। 

যন্মাচ্চণ্ মুণ্ঞণ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। 
চামুণ্ডেতি ততে৷ লোকে খ্যান্ত৷ দেবি ভবিষ্যসি ॥২€ 
ইতি শ্রীমার্কত্েয়েপুরাণে সাবর্ণিকে মন্বস্তরে দেবী- 
মাহাত্ে চগুমুণ্ড-বধো নাম নণ্ডমোহ্ধ্যায় ॥ ৭)। 

( নাঁগোজী ) যন্মারিতি । চগশিরোদ্বার হে দেবি! খ্যাত। ভ বধা- 

সীভন্বয়ঃ। চামুণ্ডেতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অনেনেয়ং ভামসী 
'কাঁশিকী-নিয়মা ভবতীত্যাহুঃ ॥ ১৫ ॥ 

ইতি শিবভটুম্ব সতীগর্ভসমুদ্তব-নাগোজীভট্ুকৃতে অপ্তশতী- 
বাখানে অপ্তমোহ্ধ্যায়ুঃ ॥ ৭ ॥ 

ভন্বপ্র । কিমুবাচেত্যাহ_যম্মী। ত্বং যম্মাদ্ধেতোঃ চণ্ডং মুগ্ডঞ্চ গৃহীত্বা 

উপাগত! মৎসমীপমাগত। ততঃ হেতো: হে দেবি! লোঁকে জগতি চামুগ্। ইতি 

খ্যাতা বিশ্রুতা ভবিানি। চণ্তমুগ্ডেই বিদ্যেতে অন্যাঃ চামুণ্ডা। শৈষিকী সিদ্ধিঃ। 
শাত্রাপি চগুমুণ্ডমিতি পূর্ববৎ লক্ষণয়] বা ২৫॥ 

ইতি গয়ঘড়ণন্দাঘটাকুলোস্ভবশ্রীগোঁপালচক্রবর্তিবির চিতায়ীং চণ্ডীটাকায়াং 
তত্বপ্রকাশিকায়াং চওমুগ্ডবধঃ ॥ 

। হে দেবি! যেহেতু তৃমি চগু-মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া আমার নিকট 

আগমন করিয়াছ, গেই কারণ, তুমি জগতে চামুণ্ড। :বলিয়! বিখ্যাত! 
হইবে । ১৫ । 

অগ্ডম অধ্যায় সমাপ্ত |৭ 



অভব্দোহুধ্যান্বও | 

ধষ্রিবাচ। 

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে। 
বহুলেধুচ সৈন্টেষু ক্ষয়িতেষ সরেশ্বরঃ || ১ | 

তত; কোপপরাধীনচেতা? শুন্তঃ প্রতাপবান্। 
উদ্যোগং সর্ববনৈষ্ঠানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥ ২ 
দেবীভান্যএ | ক্ষাঘতেব জাতক্ষয়েধু, তারকাদিতাদিতপ্রতায়ঃ। ১২ 

। নাঁগোজা ) 5 ইঠি। ক্য়িতেঘু রুতক্ষয়েযু ॥ ১। 

(নাগোজা) তত ইচি। তাং ব্ধন্গাকোশেনাক্বাধীনচেতাঃ অন্ত এব জ্ত্রীব- 

ধেহপান্ত প্রুত্তিরিতি ভাঁবঃ | সর্বসৈশ্তানামিতি দৈতা।নাৎ বিশেষণয্ ॥২। 

তত্বপ্র। খবিরুবাচ,চণ্ডে। দ্বাভ্যামন্বয়ঃ । চণ্ডে নিহতে সতি মুগ্ডে চ 
তো বিনিপাতিতে সতি দেব্যেত্রাহ্াং বহুলেষু দরিতরেষু সৈম্তেষু ক্ষমিতেষু 

নৎসু, ততোহুনন্তরমূ অনুরেশ্বরঃ শুস্তঃ কোপপরাধীনচেতাঃ ক্রোধপরবশচিত্র: 
নন ৈত্যানাং সব্বসৈষ্ঠানাং সর্াণি চ তানি সৈম্ভানি চেতি নিঃশেষাজ্রবলানাং, 

বদ) সর্বাণি নিঃশেবাঁণি সৈশ্যানি যেষাং তথাভূতানাং দৈত্যানাম্ উদযোগং 
ুদ্ধার্থং সমারস্থম আদিদেশ আজ্ঞপ্তবান। হ ইতি সুরথসঙ্বোপধনে, পাদপুরণে 

বা। শ্রত।পবান আতিতেজোযুক্তঃ ॥ ১। ২। 

খষি বলিলেন, চণ্ড ও মুণ্ড দেত্ নিহত এবং প্রভৃত সৈন্য প্রাপ্ত 
হইলে প্রতাপবান্ অস্থরাধিপতি শুস্ত কোপায়ন্তচিন্ত হইয়া! সমণ্ত অস্তরর- 

সৈন্তগণকে সমরে উদ্যোগী হইতে আদেশ করিলেন । ১। হ। 

অদ্য সর্ব্ববলৈদৈত্যাঃ ষড়শীতিকদাযুধাঃ। 
ক্ব-নাং চতুরশীতিনির্যান্ত স্ববলৈবৃ তাঃ॥ ৩ 
কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাণদনুরাণাং কুলানি বৈ। 
শতং কুলানি ধূম্রাণাং নির্গচ্ছন্ত মমাজ্য়। ॥ 1 



৩৩৪ শ্রীঞ্রীচন্তী। 

কালকা দৌন (দা)তা মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাস্থরাঃ। 
যুদ্ধায় সজ্জা নির্য্যান্ত আজ্ঞয়া ত্বরিত! মম ॥ 

দেবীভাষ্যম্। উদ্দাধুধাঃ, কম্ববঃ কোটিবীর্য্যাঃ, ধৌন্রাঃ, কালকাঃ, দৌহৃদাঃ, 

মৌর্ধ্যাঃ কালকেয়াশ্চেত্যষ্টাবনুরগণাঁঃ ৷ বড়শীতিকুদায়ুধগণঃ | চতুরশীতিঃ বন্থুগণঃ। 
কোটিবীর্্যগণে পঞ্চাশৎ কুলানি অবাস্তরগণ! ইত্যর্থ, কোঁটিবীর্য্যসংজ্ঞা ষৌগিকী, 
কুলবিশেষণতয়া কোচিবীর্ধ্যাণীতি । ৩--৭। 

( নাগোজী ) অন্যেতি। উদায়ুধাস্তসংজ্কাঁশ্চ | কম্ধুনাং তন্নান্নাৎ 

চতুরশীতির্দৈত্যা। ইতি শেষঃ॥ ৩ ॥ 
( নাগোজী ) কোটাতি কোটিবী্ধাাণি তন্নামানি | ধোৌঁআঃ ধুঅ- 

বশ্যাঃ ॥ ৪ ॥ 

( নাগোজী ) কালকাঃ তন্নামানঃ। দৌহদাঃ দুর্ঘদোহপত্ানি। 
মৌর্য্যাঃ তম্নামান্ । তথ! কালকায়৷ অপত্যানি কালকেয়াঃ। অস্রাঃ 
সঙ্জাঃ সসামগ্রীকাঃ ॥ ৫ ॥ 

তত্বপ্র। কিমাদিদেশেত্যাহ__অদ্য । অদ্য অন্মিপ্নহনি উদ্বায়ুধা উদ্য- 

তাস্ত্রাঃ সততং পার্খববর্তিন ইত্যর্থঃ। ফড়শীতির্দৈত্যাঃ সর্ববলৈঃ সহ নিধাত্ত নিগ- 

চ্ছস্ত। যা উদ্বাযুধসংজ্ঞকাঃ ফড়শীতিসংখ্যকাঃ মুখ্যানামিয়ং সংখ্যা, এবমুত্তরত্র 
কন্ুনাং কণ্ুসংজ্ঞকদৈত্যকুলোৎপন্ধানাং তঙ্গেশোভবানাং বা মধ্যে চতুরশীতি- 
সংখ্যাকাঃ শ্ববলৈরৃতাঃ সম্ভো নির্যান্ত ॥ ৩॥ 

তত্বপ্র। কোটি। কোটিবীধ্যাণি। কোটিৰীধ্যসংজ্কাস্বরকুলোগ্তবাত্রি 
অন্থুরাণাং পঞ্চাশৎ কুলানি গণাঃ মমাঁজয়া নির্ধাস্ত। ধোআপাং ধু্বংশোস্তবানাং 
শতং কুলানি নিগচ্ছস্ত, প্রেরণে লোটু। “কুলং জনপদে গোত্রে সজাতীয়গণে- 
ইপি চ। ভবনে চ তনৌ ক্রীবমি”তি মেদিনী ॥ ৪ ॥ 

তত্বপ্র। কালক!। কালকাসংজ্ঞাস্তদভিধাঃ। দৌহরতা দুর্বতনামাসুর- 
বংশজাঃ, দৌনহদা ইতি ক্ষচিৎ পাঠঃ। মৌধ্যা মুরবংশজ্াঃ। কালকেয়াঃ 

কালকানায়ী কশ্তপপত্বী তদপত্যানি। এতে চন্বারো গণাঃ সঙ্জা গৃহীতসঙ্গাহাঃ 
সম্তঃ মমাজয়া যুন্ধায় স্বরিতাঃ সঙ্কাতত্বরা! শিধাত্ত। আত্রয়েত্যত্র ইকশ্চাসবর্ণে 
নিভাসমাসবর্জম্ঠ। ইত্যসদ্বিঃ। কালকা দ্বৌহ্তা ইতি শিবাদেরারুতিগণ- 
ত্বাট্রণ তশ্টেদমিতি বিবক্ষয়া ॥ € 

আজ সকল সৈস্তের সহি ( মিলিত হইয়া! ) অহ্রগণ যুদ্ধের জন্য 



অফমোহমযারত। ৩৫ 

সজ্জিত হইয়া আমার আজ্ঞায় শীঘ্র নির্গত হউক-_ছিয়াশীজন উদায়ুধ- 

সংভ্ঞক দৈতা, কম্মুবংশীয় চুরাশীজন, কোটিবীরধ্যসংজ্ঞক শঞ্চাশটা অন্ুর- 
সম্প্রদায়, ধুঅবংখীয় একণত ( অন্বর ) অম্প্রনায়, কালক, দৌহ্বত, মৌর্য 
এবং কালকেয় অস্ত্রগণ স্ব স্ব সৈশ্যে পরিধৃত হইয়া! শীত আমার আজ্ঞায় 

নির্গভ হউক । ৩৫ । ৰ 

ইত্যাজ্ঞাপ্যাস্থরপতিঃ শুস্তে৷ ভৈরবশাসন। 
নির্জগাম মহাসৈন্যসহতরৈবহুতিবৃতিঃ॥ ৬. 
( নাগোজী ) ইতীতি। ভৈরবমুগ্রমূ ॥ ৬ ॥ 

তত্বপ্র। ইত্যা। অন্ুরপতিঃ শুস্তঃ ইত্যেবমীজ্ঞাপ্য আজ্ঞাং কত্বা! বহুভি- 

হাসৈম্তসহঅ্ৈরতঃ সন্ নির্জগাম। আভ্ঞাপ্যেতি অন্টেহণি ধাতবঃ কুচি্দিতি 
চৌরাদিকো৷ ণিউ যদ্বা' আজ্ঞাপনং বোধনং বোধনা ইতি বিবক্ষায়াং প্রযো- 
জকে ণিউ.। কীদুক? ভৈরবং তয়জনকং শাসনমাজা! যস্থ । অত এব সর্কে তখৈব 
যু, ॥ ৬ 

ভীমশাষন অস্থরপত্তি শুস্ত এই প্রকার আজ্ঞ। প্রচার করত বন্ত 

সহ্ম্র মহ] সৈগ্ে পরিবৃত হইয়। নিত হইলেন । ৬ । 

আয়াতং চণ্ডিকা ৃষ্টু। তৎ সৈন্যমতিভীষণম্। 
জ্যা্থনৈঃ পুরয়ামাস ধরণীগগনান্তরমূ ॥॥ ৭ 
( নাগোজী ) আয়াতমিতি, আগতমিত্যর্থঃ ৷ অভ্তরৎ মধ্যম ॥ ৭॥ 

তব্বপ্র। আয়া। চণ্ডিকা কৌশিকী অতিদদীষণং ভয়জনকং তৎ সৈম্তম্ 
আম্মাতম্ আগত দৃষ্টা। ধরণীগগনাস্তরং ভুবর্পোকং জ্যান্বনৈঃ মৌব্বাঁটঙ্কার ধ্বনিভিঃ 
পুরয়ামাস পৃরিতবতী। যদ্বা গগনপদেষু গগনগামিনে! দেবাঃ উপলক্ষ্যন্তে, 
ধরণীসাহচধ্যাৎ তল্লোকন্থয গ্রহণং স্বপর্ধ্যস্তমিত্যর্থ; | যদ্বা। “শতযোজনান্তরমাকাশ”- 

মিতি কবিসম্প্রদায়াপেক্ষয়া ॥ ৭ ॥ 

চণ্ডিকা, অতিভীষণ শুভ্তসৈম্য আগত দেখিয়া জ্যাটক্কারের দ্বারা ভূতল 

হইতে অস্তরীক্ষলোক পর্বাস্ত পরিপুরিত কিলেন। ৭। 

ততঃ নিধহো মহানাদমতীব কৃতবান্নপ। 
ঘণ্টাম্বনেন তল্নাদানম্বিক! চোপবৃত্হয়ৎ ॥ ৮ 



৩:৩৩ জ্ীশ্ীচ্ী 

দেবীভাষ্যম। অভ্রোপরংহয়দিতি নামধাতুরুপরৃংহিঃ। ৮। 

( নাগোজী ) তত ইতি । তন্নাদানিতি বুবচনৎ মহানাদমিতোকত্ব- 

বিবক্ষয়া অভীবেত্যস্তানেকবারমিত্যর্থে বা। উপবৃৎহয়দিত্যত্রাগম-শান্ু- 

স্যানিভাত্বাদড়ভাব ॥ ৮ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ । হে নুপ। অনন্তর সিংহোহতীব মহানাদং কৃতবান, 

অঙ্গিকা কৌশিকী চ ঘণ্টাম্বনেন তন্নাদান্ জ্যাম্বনসিংহধ্বনীন্ উপরৃংহযঞ্গ উপী- 
রু্য়ৎ। অনাগমাভাবশ্ছান্দসং; অভীবোপরতহুষৎ ইতি ব্যবঠিতেনান্য়ো 

বা ৮॥ 

ছে নৃশ্তে! অনস্তর সিংহ অতিশয় গর্জন করিয়া উঠিলেন, এবং 
আক! সেই শব্দ ঘণ্টধবনিদ্বার। ( অ'রও ) বর্ধিত করিলেন । ৮। 

ধনুর্জযনিংহঘণ্টানাং নাদাপুরিতদিউমুখ।। 
নিনাদৈভাঁঘণৈঃ কালী জিগো হিস্তারিতাননা ॥৯ 
তন্নিনাদমুপশ্রত্য দৈত্যসৈ ন্যৈশ্চতু্দিশম্। 
দেবী মিংহস্তধ। কালী সরোষৈঃ রদ ১০ 

দেধাভষাম্। পন্থজ্যাসিহঘণ্টাঃ কালাং জিগুাঃ, কালা ভীষণৈর্নিনাদৈস্তাসা; 

'জগো- প্বনানিতি "শন বিবক্ষযাকক্খজনি যা বা। ৮5 তি । 

শন্থজাসিহঘণ্টানাং মিলিত ধ্বনয়ঃ কালীপ্রথমগর্জনমন্তরিতঞ্জুস্ততঃ লা 
৬ধিকগচ্ছচনেন সর্বানেব পর্বনীংস্তিরশ্চঞ্ ইতি ফলিভার্থঃ। অথবা জিগো 

পব্বোৎষেন ঝরতে ইত্যর্ঃ। পর?স্মপদস্থলে আঁক্মনেপদম্। জ্িগ্যে ইতি 

কম্মাণ প্রয়োগান্থ্যপগমে পদসাধুতার্থককষ্টকল্পনস্তিরহেহপি ক্যাপ প্রবেদনং 

'নাপপদাত হাত মন্সহে। ন | ১০ | 

। নীগোজ। ) ধন্ুরিতি। নাদৈঃ স্বীয়েরাপুরিতদিজ্ুখা কালী 
ধন্ুজসিহহঘণ্টানাৎ ভীষণৈনীদেজিগো জিত1। দেব্যা ধনুরাদিশব্দেন 
কালীশব্দো জিত ইতি ভাবঃ॥ ৯॥ 

( নাগোজী ) তদিভি | কালী চশ্ডীললাটজা । সরোধৈঃ সক্রোধৈঃ ॥১০ 

তত্বপ্র। কাল্যাঃ সাটোপশব্দধিক্যমাহ,_-ধনু। কালী চামুণ্ডা ভীষণৈ- 
রিনাদৈধন্থরজ)াসিংহঘণ্টানাং ছিতীয়াস্াং যী, ধনুজ7াসিংহঘণ্টাঃ তদ্ধনীন্ লক্ষণয়। 

জিগ্যে অভিভূতবতী | হছ] নাদমিত্যুহং ধন্থজিদীনাং শব্দানভিভূয় তন্তা নাদা 
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অতিমহান্তে। জাতা ইত্যর্থ। এতথ্প্রতিপাদকং বিশেষণমাহ-_-নাদাপূরিতদিত্,খা, 
নাদৈঃ সম্যক্ পুরিতানি দিদ্ভুখানি দিশে] বয় । বিস্তারিতানন অতি প্রকটিতমুখী । 
অন্র জ্যাদিনিনাদৈঃ কর্তৃভিঃ কালী জিগ্যে ইতি বিদ্যাবিনোদাদ্দিব্যাখ্যানমসম্বীষীনং 
পূর্বং তন্য! উপাদানাভাবাৎ। জি অভিভবে ধাত্রাক্মনেপদমার্ধম্ ॥ ৯ 

তন্বপ্র। ভঙ্গিনাদ। দৈত্যসৈন্টৈঃ কত্ৃভিঃ তং জ্যাদিজনিতনিনাদম্ উপ- 
ত্য সমীপে শ্রত্থা দেবী কৌষিকী সিংহস্তথাশবশ্চার্থঃ, কালী চ চতুর্দিশং 
চতশ্ষু দিক্ষু পরিবারিতাঃ চতুর্দিক্ষ আরৃত্য অস্তঃস্থাপিতা ইত্যর্থঃ! ছুহািত্বাৎ 

দ্বিকন্মকতা ৷ কীদুশৈঃ? সরোষৈঃ ক্রোধসহিতৈঃ ॥ ১০1 
বিস্তাগ্রিতবদন। কালী শব্দ হায়! ছ্িত্বগুল পতিব্যাপ্ত করিয়া ভীষণ 

শব্দে ধনু জ্যা, সিংহ এবং ঘণ্টার শব্দ অভ্ভিতৃত কঠিয়া ফেলিলেন। ৯। 
অনন্তর . দৈত্যসৈম্তগণ দেবীর শব্দ শ্রবণ করিয়। সঙ্রোধে দেবী, 

চামুণ্ডা এবং তদীয় সিংহকে চতুর্দিকে অবরুদ্ধ করিল । ১০ ) 

এতন্সিরস্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদিষাম্। 
ভবায়ামরসিংহানামতিধীর্য্যবলান্বিতাঃ ॥ 5১ 
ব্রন্মেশ গুহবিষ্ুনাং তথেন্দ্রম্য চ শক্তয়১। 
শরীরেত্যো বিনিক্ক ম্য তদ্রেপৈশ্চণ্তিকাং যয ॥ ১২ 

দেবীভাষ্যম। অতিতীধ্যবলান্বিতাঃ । অতিবীধ্যন্ত সর্বাধিকম্য পরমাত্মন 

বলেন অধিষ্ঠানহেতুকফলোপধায়কতয়া অন্িতাঃ। ইতি নৈয়ায়িকাঃ । অতি- 
বীর্যেণ বলেন চ মধ্িতাঃ, বীর্যযমুৎসাহো! বলং সামর্থ্যমিত্যন্তে । “পরান্ত শক্তি- 

বিবিধৈব শ্রয়ত” ইতি শ্রুতিমনুত্যত্যাহ_ ত্রন্মোতি ৷ স্য্টিহেত্বদৃষ্টসমন্টিঃ ব্রহ্মশক্তি:, 

সংহারহেত্বদৃষ্টসমন্িরীশশক্তিঃ, অন্ুরজয়হেত্দৃষ্টং গুহশক্তিঃ, পাঁলনহেত্বদৃষ্টসম্টি - 
ষিষুণশক্তিঃ, স্বর্গবিশেষভোগহেত্বদৃষ্টমিক্রশক্তিরিতি নৈয়ায়িকাঃ। মনোহহঙ্কারা- 

দাধিদেবতারূপাণামুৎকষ্টজীববিশেষাণাৎ যাঁঃ যিথ্যাজানমূলাঃ ম্বেষু সক্রিয়ত্বাদি- 
ুদ্ধয়ঃ তা এব ব্রন্মাদিশক্তয় ইতি সাংখ্যাঃ | মনঃসমষ্ট্যান্যপহিতচৈতন্ভাদিরূপাণাং 
্রহ্মাদীনামুপাধিরৃত্তয়ো বিক্ষেপাঙ্দিশক্তাবাস্তরভেদা ইতি বেদান্তিনঃ। ব্রহ্ষাদি- 
দেবতানিষ্ঠাঃ শক্তয় এব তা! ইতি মীমাংসটৈ কদেশিনঃ | ন্তায়মতানুবর্তিনাময়মভি 
শ্রায়:-_পরমাত্ম সহিতাদৃষ্টসমন্তির্নহীমায়া; স! নিরাকার সাকার] চ ভবদ্তি,আকারশ্চ 
দৃষ্তা দৃষ্তভেদাদ্েধা ভবতি । পরমা ত্বসাহিত্যন্তোপলক্ষণত্বাৎ সাকারস্থলো পবর্ণিত- 
০মকশরীরসম্থদ্ধরূপং সাহিত্যমুপাদায় নিরাকারত্বেপি পরুঙ্গীক্সহিতা দৃষ্টসযট্টিরপন্থ 
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মুপপাদ্যতে । তথাচ নিরাকারা মহামায়া ছি পরমাত্মা! যাবজ্জীবাদৃষ্টসমন্তিশ্চেতি 
পর্য্যবন্ততি। সা হিনিরাকারা জীবভোগ্যন্থ্টিহেত্বদৃষ্টীনা ফলোন্ুখতাদশায়াং 
প্রলয়াবসানসমাখ্যাগাং তদদৃষ্টাক্টমনোবিশেষেণ সম্বধ্যতে ইতীয়মদৃশ্টাকারা 
ভবতি। এতন্মনোগ্রহণমেব চ্ছান্দোগ্যঙ্রতৌ “তদৈক্ষত বহু স্যামি”তি জন্ত- 

জ্ঞানোৎপত্তিকীর্তনদারোপবর্ণিতম । ইয়মেব “যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতিদে বতা- 

ময়ী। গুহাং প্রবিষ্ত তিষঠস্তীং যা ভূতেভিব্যজায়ত এতছৈ তদি”তি হ্রুত্যোক্তা , 
এতদর্থশ্চ ঘ। দেবতাময়ী_ জন্তজনকয়োরভেদাদ্দেবতাম্ব্ূপ৷ দ্রেবতাজনিকা ইতি 
ষাবৎ, অর্দিতিঃ অখগুনীয়া “ম] তুক্তং ক্ষীয়তে কন কর্পকোটিশতৈরপী”তি ভগব- 

তচনার্দদিতিঃ কর্মুফললক্ষণা অদৃষ্টসমষ্টিরিতি যাবৎ, প্রাণেন পরমাজ্মনা “প্রাণন্ত 
প্রাণমি”ত্যাদিঙ্রতেঃ সম্ভবতি__-সঙ্গচ্ছতে এতেন পরমান্মসহি তাদৃষ্টসমষ্টি- 

রিতায়াতম্, তিষ্ঠস্তীং নিত্যন্ত্বেন পূর্ববত এব স্থিতিমতাং গুহাং মনঃম্বরূপাং 

প্রবিষ্ত অস্তরাতিত্য যা শ্বয়মেব ভূতেভির্ভূতৈঃ সহ ব্যজায়ত দেবানিতি শেষ । 

বাজনয্নদিত্যন্তর্ততণিজন্তপ্রয়োগঃ। যদ্ধা দেবতাম্ অয়ীতি চ্ছেদঃ। অদিতিঃ 

প্রবাহরূপেণ নিত্যা ঘা অমী অল্প! শুভাৃষ্টসমষ্টিঃ স্বরূপযোগ্যযাবদপৃষ্টাপেক্ষয়া 
তথফলোপধায়কাদৃষ্তসমষ্টরেররত্বাদল্লেতি দেবতাস্থষ্টিহেতুত্বাৎ শুভেতি “অঞ্% শুভা- 

বহো। বিধিরিশিতি কোষঃ। প্রায়েণাল্ত্ববিবক্ষায়ামিতি ড। এতেন ফলো- 

পধায়ককথনেন স্বরূপযো গ্যাদৃষ্টসমষ্টিকক্ত1। ভূতৈঃ সহ দেবতাং সাথান্তত্বাদে- 
কবচনম্; দেবান ব্জ।য়ত ব্যজনম়দন্তৎ পূর্ববদিতি | তথাবিধা চ মহামায়া ব্রহ্ম- 

বিষণ-মহেখবরশরীরাপি বিদধাতি--তথাহি ক্রুতিঃ “তত্তেজোহস্থজতে”তি । এতেন 
তেজোতূতম্প্টিবচ্চতুরাননশরীরস্থষ্টিরুত্তা-_“হিরপ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্র” ইতি “ব্রন্ধা 
বেদানাং প্রথমঃ স্বতৃবে”ত্যাদিশ্রত্যেকবাক্যত্বাৎ। তেজঃস্থট্টিবোধকশ্রুতৌ 
তেজপো৷ দেবতাত্বঞ্চ “হমাস্তিক্রো দেবতা” ইত্যনেনানস্তরমেব ব্যক্তীকতম্; 
ব্যক্তীকৃতঞ্চ তেজসে। রেহতং রূপামতি । অনস্তরম অপাং হৃষিস্ততোইহনসস্থহিত | 

ইতোক-কল্পন্থষ্টিবিধরণম। কল্পান্তণ্রে তু প্রথম বিষুণশরীরোৎপত্তি,ঃ ততো 

্রদ্ষশরীরে(ৎপাত্তঃ। প্রকারাস্তরমপি কর্পভেদান্তবতি। তেজোবন্ধানি 

প্রত্যেকং 'ত্রধা ভবস্তযধ্যাত্াধিদেবাধিভূতভেদাৎ। তত্রাধ্যত্মলঙ্গং_বহু 

স্য]ং' ব্হবযঃ ্যাষ্জেতআদ। আঁধদেবলিঙং--হস্তাহমিমান্তিশ্রো দেবতা 

হাত দেবতাশব্দেন নির্দেশ অধিভূতলিলং-_তেষাং খন্দেবাং ভূতানামিতি 

স্ুতশন্দেন নির্দেশঃ। এক্ষত এক্স্তেতি অধ্যাত্ম/ধিদেবলিঙ্গং, ম্বেদতে ব্তীতি 
চধিস্ৃতলিজম্। এতাত্রর্খকরণমপি ভ্রিধা ভবতি আধ্যা।ঝকমাধধৈবিকমাধি- 

ভৌতিকঞ্চ; আধভোৌতিকং প্রসিদ্ধম-_আধ্যাত্িকমাধদৈবিকঞ্চ ফদগ্রেরিত্যাদি- 
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শ্রুত্যোপপাদিতম্। “অগ্নিবৈর্ব দেবানাঁং মুখমি”তি শ্রুতেঃ দেংতাত্বকম্য তক 

তিদেবময়ন্থমূ। ইং বিষুখিচক্রমে ত্রেধে”তি শ্রত্যা নমঃ সবিত্রে জগদে কচক্ষুষে 
জগৎ্প্রস্থতিস্থিতিনাশহেতবে | জ্রয়ীময়ায় ভ্রিগুপাত্মধারিণে বিরিঞিনারায়ণ- 

শস্করাত্মনে” ইতি ম্মৃত্যা চ সমানা্থকম্ আদিত্যন্ত বা দেবতাত্মকন্য ভ্রিরূপত্ধম্, 

আমসন্বদ্ধাশ্য়াদাধ্যাক্সিকং, দেবদেহযৃত্তিত্বাদাধিদৈবিকম। আধ্যাত্মিক মাধি- 

দৈবিকঞ্চ ত্রির্ৎকরণং ম্পষ্টয়তি কালিকাপুরাণম্।--“তম্মধ্যে পদ্মগর্ভীভং ব্রহ্মাণং 
জগতঃ পতিম্। জ্যোতীরূপং প্রকাশার্থং সৃষ্ট্যর্থঝ দদশ সঃ | শরীরিপঞ্চ দশে 

রহ্ধাগাস্তর্গতং মুহুঃ । চতুর্ভুজং প্রকাশস্তং জ্যোভিভিঃ কমলাসনম্। তাত্রৈব £ 
ত্রিধাতৃতমপূর্ববাখ্যং দদর্শ সঃ। উর্ধমধ্যাস্তভাগৈস্ত ব্রহ্ষবিষণশিবাত্মকম্। 
যথোদ্ধভাগো বপুষো ব্রহ্ধত্বমগমত্তদা । মধ্যে তদ1 বিষুভাবং দদশাস্তশ্য শস্ভৃতা”” 

মিতি। ব্রন্মাদিশরীরস্য ঈক্ষণঞ্ক পরমাত্মীবচ্ছেদকত্বলাভাদনস্তরমাতি তন্ 

পশ্চান্িবরণেহপি, ঈক্ষণাদযন্থপপত্ত্া। পূর্ববষেৰ তল্লাভোহভূিত্যবধেয়ম্। ক্রন্ষ 
তেজনাং প্রত্তুরিতি ক্রবাণা সপ্তশত্যপি পক্ষমিমমঙ্গীকুরুতে । তেজ ইতি ব্রহ্ধণঃ 

শ্রীরং লোহিতস্বাৎ সষ্টিপ্রকাশকত্বাচ্চ, আপ ইতি শিবশরীরং শুর্রুত্বাৎ আৰরণ- 
হেতুত্বাচ্চ, অগ্পমিতি বিষণুশরীরং কক্স্বাৎ পোষণহেতুত্বাচ্চেতি, অদিতিদেবতা- 
ময়ীতি ক্রত্যাদৃষ্টদেবশরীরয়োহেতৃহেতুমন্ভাবো যঃ স্থচিতঃ তন্তেদমুপব্যাখ্যানং 
(বাধ্যম্) তথাহি জীবভো গ্যস্থষ্টি-হেত্দৃষ্ট-সমষ্টির্হাযায়াংশভূতা তজন্তং ব্রহ্ষণঃ 

শরীরং স্টিদশায়ামপি কেষাঞ্চিৎ সংহারন্য কেষাঞ্চিদনুৎপাদস্য চাঁবস্তাকত্থাভ- 

দন্ুকুলাদৃষ্সমন্টি্যা প্রলয়দশায়াং জীব-ভোগ্যযাবঘস্ভসংহারে হেতুঃ, সাপি মহা- 

মায়[ংশভৃতা ভজ্জন্তং শিবশরীরম্, আসর্গাৎ প্রলয়পধ্যস্তং পালনহেতুধাদৃষ্টসমন্ঃ 
সাপি মহামায়াংশভৃতা৷ তজ্জন্তং বফুশরীরম্» এতেষু পরীরেধু মহামায়া-শতৃত- 
পরমাত্মনোইনু প্রবেশাদ্ব্রঙ্মাদয়ো। ভবস্তি । অন্ুপ্রবেশশ্চ অবচ্ছেদকতয়৷ স্বাকারঃ। 

মহামায়ায়া: পরমাত্মরূপেণান্জপ্রবেশশ্চ ত্রদ্ষশরী রাছ্যৎপত্তযনস্তরং তত্্ৈব শ্রতাবুক্তঃ 

“হস্তাহমিমান্তিত্রো দেবতা অনেন জীবেনাস্ববনান্ুপ্রবিষ্ত, নামরূপে ব্যাকরবাণী”তি, 

জীবেনেতি অবচ্ছেদ কত্বব্ষপানুপ্রবেশবোধনায় দৃষ্টান্তবহপন্াসঃ । যথা সর্বযূর্ত- 

সংযোগিনোহপি জীবন্ত কন্মিংশ্চিন্দেহেহবচ্ছেদক ত্বসন্বপ্ধ:,তথা সর্ববমূর্তসংঘোগিনা- 

পি স্থঘটকেন পরমান্ধনা অন্ধপ্রাবশ্- সবদ্ধমাধায় নামরূপে ব্যাকরবাণি, নাম- 

বূপব্যাকরণঞ্চ স্থষ্িপ্রপঞ্চনম্, তদ্ি ক্রহ্মাদিদেবদ্ধারা ভবতি। ব্রন্ষাদিশরীরাণি চ 

ভক্তাদৃষ্টহেতুকানি ভবন্তি। অথ হৃষ্ট্যাদ-হেন্বদৃষ্উসমষ্িব্রদ্জাদিশক্তয় ইতি 

প্রাপ্তক্রমুপপাদ্যতে, তথাহি- ত্রক্গশরীরাদনিষ্তান্ত|! যাঃ স্ীমু্তয়ঃ তত্র তত্তদদৃষ্ট- 
বদ্যাবজ্জীবানাং বিপক্ষণসংযোগোৎস্তি নচৈবং ত্রক্ষশক্ত্যা শিবশক্্যাদেরতেদ ইতি 
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বাচ্যং, নৃত্তিভেদোদদৃ ্টবিশেষপরিপাকভেদন্যাভ্যুপগম্যত্বাথ। যদি চ সর্বান্বের 
মূর্ভিং সকলজীবসংযোগন্তাপি কান্ুচিনুর্তিৰ স্যিহেত্বদৃটসমঞ্টেঃ পরিপাকঃ, 
কাম্াচৎ স্থিতিহেবদৃষ্টসমষ্টেঃ, কাম্ুচিচ্চ সংহারহেত্বদৃ ঈিসমন্্রেরেবমেব ব্রদ্মাদি- 

তক্ছক্তিমুন্তিভেদোহ্ভ্যুপেয়তে ৷ ফাস্থ চ মৃত্তিষু সর্বাদৃষ্টসমন্টেঃ পরিপাক: তা 
এব সাক্ষান্মহামা দবামৃত্ঠয়ঃ, হুর্গাদয়স্তত্রান্তর্তবস্তি । নচৈবং ব্রন্ষাদি-শরীরস্থষ্টিবিফলা, 
মহামায়াদিশরীরদ্বারৈব স্থগ্িস্থিতিসংহারসম্তবাদিতি বাঠ্যম্ংব্রক্মবিষুণমহেশাদিশরীর- 
স্প্টেরেব মহামারকত্বকস্থপ্টিস্থিতিসংহারনির্বাহকত্বাৎ ভক্তবিশেষাণা মদৃষ্টসম্টে- 

সতত্তদভেদপ্রর়োজকত্বাচ্চ । ইন্্রশস্তিঃ কার্তিকেয়শক্তিশ্চ ইন্তাদিসমবেতাদৃষ্ট্ূপা ; 
জগংস্যপ্্যাদিক্রমন্ত মৎকৃতপরিক্ষ রোপরৃংহিতোপস্কারসহিতবৈশেষিকম্থজে জে | 
সিদ্ধান্তিনদ্ক__্রদ্মাদিশক্তয়ঃ ব্রন্মাদীনাং সামর্থযলক্ষণা ভবস্তি, ব্রহ্গাদয়শ্চ মহা- 

মাযুট্যব সাক্ষাৎ পবম্পরয়া বা জন্তত্তে-যো ব্রদ্ষাণং বিদধাতি পূর্ববমি”ত্যাদি- 
শ্রতেঃ। মত্র পক্তিরদৃষ্টমিতি নৈষায়িকাঠ, সামর্থ্য ূপো ধশ্মস্তজ্জীতীয়পদার্থান্তরং 
'বতান্তে, মন্ত্রবাদিমতে ব্রহ্মাদয়োহপি মন্ত্রদেবতাঃ তচ্ছক্তয়শ্ঠ তথা, ইত্যেবং 

সামান্তবিশ্ষোবধারণেন সর্বধমতানি প্রদর্শিতরীতিক্রমেণ সমাধেয়ানি ৷ তাশ্চ শক্তয়ঃ 

পৃথক্ পৃথগ্দৃশ্বশরীরসদদ্ধোপেতাশগড কাৎ দৃশ্াকারাং মহামায়া মুপজগা,, ভয়প্রদ- 

শনার্থমসুরাণামানন্দার্থঞ্চ দেবানাম্ । ভিয়া কেচিৎ পলাযস্তে অল্পসন্বাশ্চান্তে ঝটিতি 

বিনশ্যন্তি, তদিদমুক্তং__বিনাশায় স্বরদ্বিযামিতি । আনন্দ এব তাৎকালিকমন্গল- 

মত্যুন্তং ভবায়ীমরসিংহানামিতি। বস্কতঘ্ত পুরুষো যথা হস্তাভ্যামাদত্তে 

পভ্ভ্যাং বিহরাঁত চক্ষু পশ্যতি শণোতি চ শ্রোত্রেণেতি ক্রিয়াভেদং তি সত্যপি 

করণভেদে কর্ত' পুনরেক এব তথ! তদম্নুরবিনাশস্থৈ কয়া, পরয়া চাস্রাস্তরবধন্থ, 
তষা তমা 5 দেবতামঙ্গলন্থ্যেতি প্রতীতিপ্রাপ্ত ত্রয়াকরণভেদেহপ্যেকৈব মহামায়া 
কত্রী, কিন্ত ইতবকতৃকরপণবৎ ন চৈতাঃ শক্তয়ো বস্ততো মহামায়ায়া ভিদ্যস্তে-_ 
তম্মাদদেকৈব মহামায়া কততৃকরণরূপা। বিনাশায় স্বরছিষাং ভবায়ামরসিংহানাং 

নিক্ষম্য চাগুকাং যধুরিতাদিকঞ্চ তথাদ্র্ঈণাং প্রতীত্/ভিপ্রীয়েণ। উদঘাটয়ি" 

ষাঁত স্বযঘমেবেদং পুরস্তাদেকৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরে'তি। বিষ্ঞ- 
নামিতানেন নুনিংহবরাকয়োরপি গ্রহণম । ১১-১৯। 

( নাপোজী | এক্তন্মিন্িতি । দেবীদানবসম্পাতাবসরে | ভবায় 
এম্পদে ॥ ১১ ॥ 

( নাপোজী ) ব্রন্মেতি। বিঞুুশব্দেন বরাহনৃনিংহাবপি । শতম্মঃ 

স্নানভিরেকিণে দেবন্ধ'ঃ শক্তিশকিমতোন্ডাদাতুযাৎ ॥ ১২ ॥ 
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তন্বপ্র। এত। ছ্বাভ্যামন্বয়ঃ । হ্কে ভূপ! এতশ্মিকস্তরে অবসরে ত্বর- 

ঘিষামূ অস্ুরাণাং বিনাশায় অমরসিংহানাং দেবশ্রেষ্ঠানাং ভবায় উদ্ভবায় সম্পদে 
ইতি ধুষাবৎঃ ব্রক্ষেশগুহবিষুটনাং চতুর্ম খশিবকার্তিকেয়হরীণাম্, তথা ইন্স্ঠ, 
চকারাৎ বরাহুদৃসিংহয়োশ্চ। যা! বিষ্ণপদেন তয়োরপি গ্র্ণং বন্বভেদাৎ। শক্ত: 

দামর্থ্যবূপ! দেবাঃ অর্থাত্তেষাং শরীরেভ্যো বিনিক্ষময নিঃক্ত্) তদ্রপৈত্র ক্ষাদীনা- 
মাকৃতিভিঃ উপলক্ষিতাঃ সত্য: চণ্ডিকাৎ যয প্রাপ্তবত্যঃ। কিন্ুতাঃ £ অতি- 

শয়িতং বীধ্যমৎসাহো বলং সামর্থ তাভাম্ অন্থিতা যুক্তা ইতি ছয়োরন্বযং ॥১১।১২ 

ভূপতে ! এই সময়ে অন্ত্ররগণের বিনাশ ' এবং দেবগণের মঙ্গলের 

নিমিত্ত ব্রহ্ম, শিব, কা'ও্কেয়, বিষুঃ এবং ইন্দ্রের অতিবীধ্যবলািত শততি- 

সমুহ তাহাদিগের শরীর হইভে বিনির্গত হুইয়া তত্তব্ূপে চ্িকার ঠিকট 

উপস্থিত হইলেন । ১১। ১৭. 

মন্য দেবন্য বঙ্রোপং বথাভুষণবাহনম্ । 

তত্বদেব হি তচ্ছক্তিরসুরান্ যোদ্ধ,মাষযৌ ॥ ১৩ 
। নাগোজী ) ব্রক্গাদিরূসৈরিতার্থকৎ তজপেরিতি বাচষটে ; 

যস্তেতি। তন্বৎ তথাবিধর্পভূষণণাঁহনেত্যথঃ ১৩॥ 

তন্বপ্র। তদ্রটৈরিতি যছুক্তং তদ্বিবশোতি_যন্য | যশ্য দেবশ্য ঘৎ যাদুক্ 
রূপমাকৃতিঃ, যথাভূষণবাহনং ভূষণং কমণগ্ুডরক্ষমালাভরণাদি, বাহনং হংসার্দি 

অনতিক্রম্য, তদ্ছদেব তাদৃগেব তচ্ছাক্তঃ তন্য দেবস্য শক্তিঃ অস্থুরান্ যোদ্ধ,ং 

প্রহর্তম আযঘযৌ । “রূপং স্বভাবে সৌন্দর্যে আকারক্লোকযোরপীত মেদিনী ॥ ১৩ 

এঁ সমস্ত শত্তি, তত্তৎ দেবতার আক্কৃতিবিশিষ্ট হুইয়! যথাযোগ্য ভূষণ 

ও বাহন-গ্রহণপূর্ববক অন্নুরগণের দহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করি- 

লেন । ১৩। 

হৎসযুক্তবিমানাগ্রে সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ। 
আয়াতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্র্জাণী সাভিধীয়তে ॥ ১৪ 

( নাগোজী ) হুৎসেতি। বিমানাগ্রে ইত্যন্য স্থিতেতি শেষঃ। 

অক্ষসূত্রৎ জপমাল! | ত্রক্ষাণী ব্রন্ষাণমানয়তি চেটয়ভীতি ব্যৎ্পত্যায়ৎ 
অবঃ সাধুঃ ॥ ১৭ ॥ 



৩২ স্ীপ্ীচশ্ী। 

তত্বপ্র । উক্তমর্থ প্রত্যেকং বিরূণোতি সপ্তভিঃ হংল। অগ্রে প্রথমং 

্র্ষণঃ শক্তিরায়াতা আগত । সা চত্রহ্ষাণীত্যভিধীয়তে কথ্যতে । তাং বর্ণয়তি, 

_ হ্থংসযুক্তং বিমানং যন্যাঁঃ, অক্ষস্কৃত্রং জপমালা, কমগুলুঃ যতীনাং জলভাক্জন- 

বিশেষঃ, তাভ্যাং সহ বর্তমানা । হংসযুক্ত ইতি সপ্তম্যস্তপাঠে হংসযুক্তে বিমীনাগ্র 
বিমানশ্রেষ্ঠে স্থিতেতার্থঃ ॥ ১৪ 1 

( তন্মধ্যে) প্রথমত অক্ষমালা ও কমগুলু ধারণপুর্বক হৎসযুক 

বিমানে আরোহণ করত ব্র্মার শক্তি আগমন করিলেন। ইনি ব্রন্ষাণ 

নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । ১৪। 

মাহেশ্বরী বৃষারূঢা ত্রিশ্লবরধারিণী । 
মহাহিবলয়! প্রাপ্তা চক্ররেখাবিভূষণা ॥ ১৫ 
( নাগোজী ) মাহেশ্বরীতি। মহাহী ভক্ষকানভ্তৌ। বলয়ৌ। চন্দ্র- 

রেখা চন্দ্রকল! সৈব বিভূষণৎ যহ্যাই ॥ ১৫ ॥ 
তন্বপ্র। মাহেশ্বরী মহেশ্বরশক্তিঃ প্রাপ্তাী আগতা ৷ তাং ব্্ণয়তিঃ-র্যমা- 

র্ঢ়া বৃষারূটা, ত্রিশূলবরং ভ্রিশৃলশ্রেষ্ঠং ধর্ত,ং শীলং যন্যাই সা। মহান অহিবলয়ঃ 
সর্পম়বলয়ো। যস্যাঃ; যন্থা মহাহী অশ্বতর-তক্ষকৌ বলয় ঘন্তাঃ সা, চক্ররেখ' 
চক্্রথণ্ডং ভূষণং যন্তাঃ রেখাশবৌপাদানাৎ বালচন্দ্র উপলভ্যতে ॥ ১৫ | 

ত্রিশুলধারিণী মহেশ্বর-শক্তি' বৃযোপরি উপবিষ্ট হইয়া (যুদ্ধতূমিতে ) 

সমাগত! হইলেন, ইনি মহা অর্প-বলয় এবং অর্শচন্দ্রে বিভৃষিতা ॥ ১৫) 

কৌমারা শক্তিহস্তা চ ময়,রবরবাহনা। 
ষোদ্ধ,মত্যাযৌ দৈত্যানদ্বিকা গুহরূপিণী ॥ ১৬ 
( নাগোজী ) কৌমারীতি । গুহরূপিনী গুহসমানাঁকারা। কুমার- 

সন্বন্ষিনী শক্কিরাষযাবিত্যর্থাল্ল পৌনরত্তদদ ধ্রন্দীত্যুকতাপি যথা শত্র- 
স্তথেব সেতিবৎ অন্থিকাপদেন গুহম্য শিববুহত্বৎ সৃচয়তি ॥ ১৬ ॥ 

তন্বপ্র। কৌমারী। কৌমারী কুমারসম্বদ্ধিনী কার্তিকেয়শক্তিরিতি খাব, 
অস্থিকা গুহরূপিণী কীর্ডিকেয়রূপিণী লতী অস্রান্ যোদ্ধ,ম্ অত্যাঘষোৌ আস্ি- 
ফুখ্যেনাগভব হী । কীদৃশী? শক্তিঃ শল্যং হস্তে হন্তাঃ | মন্ভুরবরো! মমরশ্রেষ্ঠো 
বান বন্তাঃ ॥ ১৬ । 



অফটমোহধার়ঃ | ৩৪৪ 

অতঃপর কাগ্িকেয়-প্রতিকাতি তদীয় শক্তি, শভিত্হচ্ছে ময়রে আরোহণ 

করিয়া যুদ্ধ করিতে দৈতাগণের সম্মুখে আগমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ 

তথৈব বৈষ্বী শক্তিগরুড়োপরি সংস্থিতা। 
শঞ্খচক্রগদাশাঙ্গ থডগহস্তাভ্যপাযযৌ ॥ ১৭ 
( নাগোজী ) ভথেবেতি। অত্র শাঙ্গপদেন বাণোহপুযুপলক্ষ্যতে । 

বাহুভিগরস্ডাবঢা শঙ্খচক্রগদাসিনী । শাঙ্গ বাণধরা জাত বৈষবীরূপ 
শালিনী” ইতি বামনপুরাঁণাৎ । এতেনাম্যাঃ ঘড় ভূজাত্বং সুচিতম্ ॥ ১৭ ॥ 

তত্বপ্র। তখৈব তদ্রপৈব বৈষণবী বিষুসম্বদ্ধিনী শক্তিঃ আভিমুখ্যেন উপ 
সমীপমীষযৌ । কীদশী? গরুভন্যোপরি সমাক্ স্থিত, শঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ ধড়গা: 
হস্তেযু যন্যাঃ। শন বিষাণস্যায়ং শাক্ষঠি। তন্মমুষ্িত্বাৎ লক্ষণয়া খড্েগোহপি 
শৃঙ্গ” উচ্যতে রুঝ্ুসাঁবঙ্গপটবৎ, স চাসৌ খঙ্জাশ্চেতি । যদ্বা শৃঙ্গং প্রধানং গ্বার্থে 
ট্ শাঙ্গঠি প্রণানঃ চাঁসৌ খঙ্জাশ্রেষ্ট ইত্যর্থ, , ত্রিশলবববৎ | ভথা চামর+,- 
“শ্র্ং প্রধনিসান্থোশ্চেপতি এবং চতুর্ভুজেয়ম্। যদ্বা অষ্টভূজেয় জেয়া, দক্ষ- 

ঘজ্ঞাদৌ তদীনীং ব্ুচিৎ কুচিৎ অষ্টভূজবিক্কোরাবি9্ভাবদশনাৎ ; তথা শঙ্খসাহচর্য্যাৎ 
পদ্মা শার্চহ ণনুঃ তৎলীহচর্ধযাৎ শরশ্চ, খড়গসাহচর্য্যাৎ চক্র চ গ্রাহম । তথাচ 

চতুর্থে “শঙ্খ জিচক্রশরচাপগদা সিচর্খব-ব্য্রেহিরঘয়তৃজৈরিব কর্ণিকার” ইতি | ১৭ 

তখন নৈষ্বী শক্তির শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু এবং খডগহন্ডে গরুড়ে 

আরোহণ করিয়। সেই শ্থানে উপস্থিত হইলেন । ১৭। 

যজ্জবারাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরেঃ। 
শক্তিঃ সাপ্যাষযো তত্র বারাহীৎ বিভ্রতী তন্ুম্ ॥ ১৮ 
নারমিংহী নুসিংহস্য বিভ্রুতী সদ্রশং বগুঃ। 
প্রাপ্তা তত্র সটাক্ষেপক্ষিগনক্ষত্রসংহতিঃ॥ ১৯ 
( নাঁগোজী ) যজ্ছেতি । যজ্ঞাঙ্গকপ্লিতৎ বরাহাকারং*বিজতে! হুরে- 

রিতানেনাস্তা। বিষুত্বমেবেতি সুচিতম্। এবৎ ম্বলিংহোইপি। তব্রৈব 

কালীপুরাণে শরভবরাহযুদ্ধে বিষে; শরভপক্ষপাতিত্বং বরাহবলহারকত্ব-' 

মুক্তম্, নসিতহন্ত চ বরাহানুযায়িত্মুস্তৎ বিরুধাত ইতি ন বাচ্যম্, ত্য 
লীলামাত্রহাৎ ॥ ১৮1 ১৯॥ 

তৰপ্র। বন্র। অতুলম্ অনুপম যজ্ঞবারাহং তন্ময় কূপ বিজ্রতো। ধারয়তো। 



৪8৪ শ্ীশ্রীচগ্তা। 

হরে শক্তিঃ সাপি তত্র যুদ্ধে আযযৌ। কীদৃশী? বারাহীং বরাহসম্বস্িনীং তন্থুং 
মুর্ভিং বিভ্রতী ধারয়স্তী । যজ্ঞাত্বকে! বরাহঃ যজ্ঞবরাহ:, তন্যেদম্মিতি টণ, উত্তরপদে 

রৃদ্ধিঃ ॥১৮। 

তত্বপ্র। নার। নারসিংহী শক্তিঃ তত্র প্রাপ্তা। কীদুশী? নৃসিংহস্থ 

সদৃশং বপুর্বিভ্রতী ; ধায়য়স্তী সটাঃ স্বদ্ব স্বদীর্ঘরোযাণি, ভাঁসাঁং ক্ষেপশ্চালনং; তেন 

ক্ষিপ্ত ইতস্ততশ্চালিতা নক্ষত্রসংহতির্যয়া সা। “সটা জটাকেশরয়ো”রিতি 

মেদিস্তাং দস্ত্যাদে৷ পাঠাৎ সটা দস্ত্যাদিং ॥ ১৯। 

কজ্রবরাহমূর্তিধারী নিষণুশন্তি বরাহরূপে আবির্ভূত হইলেন, এবং 

নারসিংহী শঞ্জি' নজিংহদেবের সদৃশী মুর্ভ ধারণ করিয়া আগমন করি- 
লেন; ইহার কেশররাজির আঘাতে নক্ষত্রমগডল পর্যাস্ত উৎক্ষিণ্ত হইতে 

লাগিল । ১৮! ১৯। 

বজহস্ত৷ তথৈবৈজ্ী গজরাজোপরি স্থিতা। 
প্রাণ্তা সহত্মনয়ন। যথা শত্রস্তথৈব সা ॥ ২৭ 

দেবীভাফ্ম্। এতাঃ স্ত্ীমৃর্তয়ঃ পুংমৃর্ত্যনস্তর্গতা অদৃশ্যাকারা আসন্সিতি 
ধ্যে্রম। অত এব শরীর্েভো। বিনিক্ষম্যেত্যুক্তম্। ২০। 

( নাগোজী ) বজেতি। যথা শত্রু ইত্যাকারপরম্ । এবঞ সর্ববান্ 

তদাকারত৷ ভ্রষ্ব্যা। গজরাজ ীরাবতঃ ॥ ২০ ॥ 
তত্বপ্র। ব্জ। তথাশব্শ্চাথ । এবশক্যোহত্র পাঁদপুরণে । এঁজ্সী চ তত্ত 

প্রাপ্তা। কীদৃশী? বজ্রং তত্তে যস্থ্যাঃ গজ্রাজন্য এরাবতস্ত উপরি স্থিতা, সহ্রং 

নয়নানি যস্তাঃ, যথা যাদ্ক শক্র ইত্ঃ সাপি তথৈর, এতদ্বিশেষণাভ্যাং বিরিতম। 
যদ্বা প্রথমং তথৈবেতি ্রহ্ষাণ্যাদিভিঃ সহাগমনসাদৃশ্ন্থচনায়োক্ম্ ॥ ২০ | 

অতঃপর ইন্দ্রশত্তি' ব্রহন্তে এরাবত্তে আরোহণপূর্ববক আগমন করি- 
লেন, ইহার সহ নয়ন, এবৎ এরাবত বাহন হওয়ায় ইনি ঠিক ইন্দ্রের 

যায় পরিদৃষ্ট!৷ হইলেন । ২০। 

ততঃ পরিবৃতস্তাভিরীশানে। দেবশক্তিভি;। 
হন্যন্তামস্থুরাঃ শী্বং মম প্রীত্যাহ চণ্তিকাম্ ॥ ২ 
ততে৷ দেবীশরীরাত্ত, বিনিক্কা ভাতিভীষণ।। 
চণ্তিকাশক্তিরত্যুপ্রা। শিবাশতনিনাদিনী ॥ ২২ 



অস্টমোধধ্যায়ঃ | ৩৪৫ 

দেবীভাষ্যম। ঈশাশঃ শিবশরীরাবচ্ছিন্নঃ পরমাত্তা। যম শ্রীত্যেত্যারভা 
শুস্ভবধাস্তঘুদ্ধং যাবৎ “অহং কদ্রোয় ধন্গুরাতনোমি ক্রহ্মদ্বিষে শরবে হস্তবা উ-_” 
ইতি 'দেবীস্থক্তার্ধীর্চার্থ উপদর্শিত: | স চ রুদ্ায় রুদ্র প্রীণয়িতৃং শরবে প্রথমং 
হিংসারতায় ব্রশ্মদ্বিষে দৈত্যকুলীয় ধন্গরাতনোমি শরান্ সন্দধামি, কিমর্থং ? 
তস্তবৈ, হস্তুমিতি | ২১। ২২। 

( নাগোজী ) অতিবিশিষ্টতেজসঃ কোঁশিক্যাঃ সবিধে গম্তমশক্ন্তা 
দেবশত্তীরীশাঁনো! দেব্যে দর্শিতবানিত্যাহ । ত্বত ইতি । ভাভিঃ পরিবৃতঃ 
ঈশানঃ | মম প্রীত্যা এভাভিে বশক্তিভিঃ মহান্থর! হনযত্তামিতি চণ্ঠকা- 
মাহেত্য্য়ঃ ' স্বশক্তেঃ পার্বত্যাঃ প্রাদুর্ততত্বেন ধৃষ্টতয়। ঈশান এব 
তধোক্ঞবানিতি ভ'বঃ। অগ্াধিকারিণ ইমে ব্রহ্মাদয়; | অগ্তাস্তরাধি- 
কারিণ।ং শুত্তাদিজিন্রক্ষেন পৃষ্টত্বাসম্তবাৎ ॥ ২১ ॥ 

( নাগোজী ) স্বস্তাপি সহায় প্রদশনেনৈষা হন্টা ভগবত্তী তান্ঠোত্বরৎ 

নাহ, কিন্তু কাচিদন্য। শত্তিবিত্যাহ-_ততত্ত ইত্তি। অত্তিভীষণ! দর্শনমাত্রা- 

য়ঙ্করী। অত্যুগ্র। রৌদ্রস্বভাবা শিবানাৎ শৃগ্গালীনাং শতেন নিনী- 
দিনী। শতশবোহুনভ্তবাচী। নিনদদনভ্তশিবাবুততা ॥ ২২ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ । ততোইনন্তরম্ ঈশান: শিরঃ তাঁভির্দেবশক্তিভিঃ পরিরৃতঃ, সন 
চণ্তিকাং প্রাণ । কিমাহ্ত্যাহ__মম প্রীত মৎপ্রীতিভেতোঃ অসুর: শীন্বং হন্স্তাম 

তত্বপ্র। ততঃ। ততঃ শিবধচনানস্তরং দেষ্যাঃ ভকীষিকাঃ শরীরাং 
অত্ুগ্রা অত্যুন্ধতা ঘণ্তবা কোপনা শক্তিঃ দেব্যাং শক্তিরিতি বা, তেজঃম্বরূপা 
বিনিষ্কান্তা নিঃস্তা। কীদশী? অতিভীষণা, শিবাশতনিনাদিনী শিবায়াঃ 
শতং, তন্ত নিনাদোহস্তীতি মন্তর্থীয় ইন্, শতশব্বোইসংপ্যপরঃ, এতেন শতশঃ 
শিবাস্তয়! সহ বিদ্যাস্তে, তা অপি তয় সার্দং জাতা ইতি প্রতিপাদিতম্। অত এব 
বক্ষ্যতি-_“তদাগচ্ছত তৃপ্যন্ত মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ” ইতি । এতেন শিবাশত- 

বন্ধিনদিতূং শীলমস্তা ইতি, তছম্মিনদতীতি বেত্যর্থে পাত্বধিকারীয়ণিন্, ইতি বিদ্যা- 
বিনোদব্যাখ্যানমমূলকমিব প্রতিভাতি ॥ ২২॥ 

অনস্তর মহেশ্বর এই সমন্ড দেবশক্তি দ্বার! পরিষৃত্ত হইয়া! চণ্ডিকাকে 
বলিলেন, আপনি এই অস্থরগণকে শীঘ্র নিহত করুন, তবেই আম্'র প্রা্তি 
সম্পাদিত হইবে । ২১। 

মহাদেব এইরূপ বলিলে, তৎক্ষণাৎ দেবী চণ্ডিকার শরীর হইতে " 



৩৪৬ শ্রীশ্রীচগ্তী 

অতিভীষণ ক্রোধসমুদ্দীপিতত তদীয় শাল বিানক্ষান্তা হইলেন, 

এবং তাহার সঙ্গে শত শত শিবাগণ উৎপন্ন হইয়া নিনাদ করিতে 

লাগিল । ২২ । 

সা চাহ ধূম্রজটিলমীশানমপরাজিতা । 
দূত ত্বং গচ্ছ ভগবন্ পাশ ং শুভ্তনিশুস্তয়োই ॥ ২৩ 

দেবীভাম[ম্। হে ভগবন, দূত দৌত্যেন নিযুজ্যমান। অগ্নেদৃতিত্তেন 
ত্যাভিধানাত্ন্তর্তযস্তরকম্য কুদ্রন্ত দৃতত্বেনোভিধাঁনং নাসঙ্গতমিতি চ ভ্রষ্টব্যম্। 

দৃতত্বমিত্যস্ত দৌত্যমিত্যর্থং কেচিদাছ: 7 তন্মতে গচ্ছেত্যন্য ছিরন্বয়: । ২৩_-৪৪ । 
( নাগোজী ) সা চেতি। ধূত্জটিলং ধূআঅজটাবস্তম । অপরাজিতা 

তদাখা। অপরৈরজিতা! ,, দ্ত্তভাবৎ বার্তাবহত্বং গচ্ছ, শুত্তনিশুস্তয়োঃ 

পাচ গচ্ছেতান্বয়ঃ | আহেতি নিপাতঃ কালমাত্রে, তেনাব্রবীদিতার্থঠ । 

্রিমর্তস্তঃশিবাপেক্ষয়া হাস্যাঃ কৌ শিক্যান্তত্প্রাহূর্'বসম কক্ষতয়! আধিকোন 

তশ্ত দূতে) তৎপ্রেষৎ শন্ুচিতমূ ॥ ২৩ ॥ 

তত্বপ্র। সাচাহ। সী অপরাজিতা সর্বজিত্বরী ঈশানং শিবু আহ চ 

দউক্তবতী। কীদরশী? ধুমরজটিল:ং ধুমা: জটাঃ সন্তান্তেতি পিচ্ছাদিত্বাদিলঃ | 
“অভিধাশক্তি-লক্ষণীশক্ত্যোরভিধাশজিরঁরীয়সী”*তি স্তায়াৎ কম্মধারয়াদপি মত্বর্থীয়ঃ 

নৈয়ায়িকমতীন্থসারাৎ, যতো নৈযায়িকাঃ বহুত্রীহৌ লক্ষণয়া অর্থপ্রতিপত্তিমাহুঃ | 

ভূম্মি বাপ্রতায়ঃ। কিমাহ_-হে ভগবন্ সর্বেশ্বর । হি যতঃ ত্বং শুভনিশুম্তয়োঃ 

পার্থং গচ্ছ, দূতত্বন্যারোপিতস্তেন ভূতবত্বাৎ সম্বোধনম্। যদ শুস্তনিশুস্তয়োঃ পার্থবং 

প্রতি দৃতত্বং দূতভাবং গচ্ছ শ্রাপ্র“হি, অন্তেষামশকাত্বাৎ ত্বমেব দূতো তৃত্বা 

গচ্ছেতার্থঃ ॥ ২৩ ॥ 

অনস্তর অপরাজিত! চশ্ডিকা ধুত্রবর্ণ-অটা-বিভূষিত্ত মহাদেবকে বলি- 

লেন, দেব! আপনি দূতরপে শুভ্তনিশুন্তের নিকট গমন করুন । ২৩। 

্রহি শুভ্তৎ নিশুল্্চ দানবাবতিগর্বিবতৌ । 
যেচান্টে দানবাস্তত্র যুদ্ধায় সযুপস্থিতাঃ।। ২৪ 
ব্রিলোক্যমিন্দ্রে। লভতাং দেবাঃ সন্ত হবিভূ্জঃ। 
ৃক্ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিভূমিম্্থ ॥ ২৫ 



অফটমোখধ্যায়: | ৩৪৭ 

বলাবলেপাদথ চেস্ভবন্তে। যুদ্ধকাজ্জিণঃ | 
তদাগচ্ছত তপান্ত মস্ডিবা, পিশিতেন বঃ ২৬ 

( নাগোজী ) ব্রাহীতি। যে .চ তত্র শুস্তান্তিকেছন্যে দানবাস্তাৎশ্চ 

ক্রহীত্যন্বয়ঃ | যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত,মূ ॥ ২৪ ॥ 

( নাগোঁজী ) বচনমাহ-_ত্রেলোকামিতি ; স্প্টম ॥ ২৫ ॥ 

( নাগোজী ) বলেতি । অবলেপো গর্ববঃ| মচ্ছিবা ময়া সহ 
ননদক্থ্যঃ প্রাদুভূতীঃ | পিশিতং মাংসমূ ॥ ২৬॥ 

তত্প্র। কব্রহি। শুভ্তং নিশুস্ত্চ অতিগর্বিবিতৌ দানবৌ ব্রহি বক্ষ্যমাণমিতি 
শৈষঃ। তত্র তয়োঃ পাশ্বে যেহস্ভে দানবাশ্ যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্তুং সম্যগুপস্থিতা- 

্তানপি বহীত্যর্থঃ 1 ২৪ । র 

তত্বপ্রা। বক্তবামুপদিশভি--ত্রেলোক্যম্ । ইন্দ্রঃ ত্রেলোক্যং ত্রীন লোকান্ 
লভতাং প্রাপ্সোতু, অন্তে সর্ব দেবাঃ অগ্র্যাদয়ঃ হবিরুজঃ যজ্মভাগভোজিনো 
ভবস্ত, যুয়ং যদ্দি জীবিতুম্ ইচ্ছথ তদ1 পাতাল" প্রয়াত, প্রশব্দো 'দানাঁৎ সদার- 

ভূত্যকুটুম্ব৷ ব্রজত ইত্যুক্ম্॥ ২৫ | 
তত্বপ্র। বিপক্ষে দোষমাঠ,--বলা। অথবাক্যারভ্তে । চেদ্যদি ত্ববস্তো, 

বলাবলেপাৎ সৈল্গর্বাৎ যুদ্ধকাজ্ফিণো যুদ্ধার্থিনে। ভব্থ তদ। আগচ্ছত ; মচ্ছিবাঃ 

এতা মদীয়াঃ শিবাঃ বো যুম্বাকং পিশিতেন্ব মাংসেন তৃপ্যস্ত তৃপ্ত ভবস্, “অবলে- 
পদ্ধ গর্ব: স্যাল্লেপনে দৃষণেহুপি চেশতি মেদিনী ॥ ২৬ ॥ 

বলগর্বেব অতি গর্বিবিত সেই শুত্ত ও নিশ্ুস্ত এবৎ যুদ্ধাথঁ অন্যান্য 

দানব্গণকে বঙ্গুন যে, এখন হইতে ইন্্র ভ্রিলোক-রক্মকার্ধে নিযুক্ত হউন, 
দেবগণ আপন আপন হবিভাগ গ্রহণ করুন, এবৎ তোমরাও বদি আত্ম- 

জীবনের হিতাকাক্ষী হও, তবে শীঘ্র পাভালপুরে প্রবেশ কর ) আর যদি 

তাহা না করিয়! বলগর্ধেৰ যুদ্ধ করিতে আকাঙ্গ1 কর, তাহ! হইলে শীত্রই 

আগমন কর, তোমাদের মাৎস দ্বার! আমার শিবাগণ তৃপ্ডিলাভ 

করুক । ২? সহ । 

ধতে। নিযুক্ত! দৌত্যেন তয়া দেব্যা শিব: সবয়মূ। 
শিবদুতীতি লোকেহস্থিংস্ততঃ সা খ্যাভমাগ্ত1।২৭ 



৩৪৮ ্্ীশ্রীচণ্তী। 

( নাগোজী ) যত ইতি। দুতমেব দৌতাষ্ গ্রজ্ঞাদ্যণ । শিবদুতী 

গোঁরাদিত্বাৎ ভীপ, অন্বজপূর্ববপদাদ্িতি বা ॥ ২৭ ॥ 

তত্বপ্র। তশ্যা নাম নির্বন্তি। মেধসো বচনমিদম্। যতঃ তয়া দেবা 

কৌশিকীদেহভূতয়। যতো হেতোঃ দৌত্যেন দৃতকর্মনা হেতুনা স্বয়ং স্বাতত্রেণ 
শিবো নিযুক্তঃ ততো! হেতোরশ্মিন জগতি সা শিব্দূতীতি খ্যাতিং প্রসিদ্ধিম্ 
আগতা প্রাপ্তা, শিবো দুতো যন্তাঃ সা শিবদূতী মদাদিঃ, দৌত্যমিতি বণিগৃ- 
দূতাভ্যাং যশ্চেতি টণ॥ ২৭ | 

যেহেতু দেবী নিজেই শিবকে ধোঁতাকার্ধে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই- 
জন্য এই জগতে শিবদূতী বলিয়! প্রখ্যাত! হইলেন । ২৭। 

তেইপি শ্রত্বা বচো দেব্যাঃ শর্ববাখ্যাতং মহাস্থরাঃ। 
অমর্ষাপুরিত৷ জগূ্যতঃ কাত্যায়নী স্থিতা ॥২৮ 
( নাগোজী ) তেখুপীঠি। অমর্ষেণ সন্দ্দতঃ পুরিতাঃ। বস্তঃ যং 

দেশমাক্রমা কাত্যায়ণী শ্থিতা তৎ দেশং জগ রতান্বয় ৷ মুলশক্তযভেদে 
তশ্যা। অপি কাত্যায়নীত্বোতিঃ ॥ ২৮ ॥ 

তত্বপ্র। তেহপি। তেহুপি মহাম্্রাঃ শুভ্ভাদযাঃ শর্বাখ্যাতৎ শিবেনোক্তং 

দেব্যা বচঃ ক্রত্বা অমর্ষঃ কোপঃ তেনাপুরিত।ঃ সম্তুঃ যতো ঘত্র কাত্যায়নী দেবী 

স্থিতা আসীৎ তত্র জগ্ম, ॥ ২৮॥ 

দেবীর কথাগুলি মহাদেবের নিকট শ্রবণ করিয়। অহ্ররপন ক্রোধপুণ 

হুইয়! যেস্থানে অন্থিক! দেবী বিরাজ করিতেছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত 

হইল । ২৮। ৃ 

ততঃ প্রথমমেবাগ্রে শরশক্ত [ষ্টিবৃষ্টিভিঃ। 
ববধুরুদ্ধতামর্যাস্তাং দেবীমমরারয়ঃ ॥ ২৯ 
সা! চ তান্ প্রহিতান্ বাণান্ শুলচত্রপরশ্বধান্। 
চিচ্ছেদ লীলয়৷ ধ্যাতধনূর্মু কর্ম হেযুভিঃ ॥ ৩০ 
( নাগোজী ) তত ইতি প্রথমমাদৌ। অগ্রে সম্মুখে । ববর্ধুরিতি 

গুণশ্ছান্দসঃ | উদ্ধত্তঃ প্রকটঃ । আনেন স্ত্রী প্রথমতো! হম্ত্রমযোগ্যেতি 

বিবেকরাছিতোন রৌ্রাবিইন্বৎ গুচিভম্ ॥ ২৯।'৩, ॥ 



অফ্টমোহ্ধ্যায়ঃ | ৩৪৯ 

তবপ্র। ততঃ। আগমনানস্তরং প্রথমমেব আদাবেব অগ্রে পুরতঃ উদ্ধ- 
তামর্ধাঃ উদ্ধতকোপাঃ তে অন্থরাঃ তাং দেবীং শরশত্যু্রীনাং বাগশল্যখক্া- 
বিশেষাঁণাং শূলাদীনামুপলক্ষণমেতৎ, উত্তরে বক্ষামাণন্থাৎ রৃষ্টিভিঃ সন্ততধারাভিঃ 
ক্ষেপণৈর্ববধু$ বরৃষুঃ গুণ আর্ধন্বাৎ ॥ ২৯ ॥ 

তবপ্র। সা চ। সা দেবী চ প্রহিতান্ অস্ুরৈঃ প্রেরিতান্.বাণান্ এতদপি 

শল্যথভ্গায়োরুপলক্ষণং প্রাগুত্তত্বাৎ শলচক্রপরশ্বধাংস্চ ধ্াতধনুধুঁকৈ: সশব্দ" 

বন্থুষা ক্ষিপ্ত মহেষুভিঃ মহাবাণৈঃ লীলয়া চিচ্ছেদ। শ্বাতশনব্দোপাদানেন অতি- 

লাঘবাৎ সদ্ধানবিক্ষেপ-বিরামাভাব হুচিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

অনস্তর প্রথমেই অস্থুরগণ ক্রোধে উদ্দীপিত হইয়া শর, শত্বি ও 
ঞ্যষ্টিঅস্ত্র বর্ষণ করত দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল। ২৯। 

তখন দেবী অন্তুরনিক্ষিপ্ত বাণ, পুল, চক্র ও কুঠার সমূহকে চক্কার 
ধ্বনি ক্রত উৎকৃষ্ট বাণ দ্বার! অবলীবাক্রমে ছিম ক রয়! দিজেন | ৩০ | 

তস্যাগ্রতস্তথা কালী শুলপাতবিদারিতানু। 
খট ঙ্গপ্রোথিতাংশ্চারীন্ কুর্ববতী ব্যচরত্তদা ॥॥ ৩ 
( নাঁগোজী ) তস্তেতি। তম্তা অগ্রত্ত ইতি চ্ছেৰঃ। ছান্দসঃ সন্ধি; । 

তথ চণ্তীবং। তদ। দেব্। শস্মচ্ছেদনে । খইঙগৎ কঙ্কালপঞ্জরং পটুক। 

বা। কালী ললাটজজ! ৷ কুর্ববতী যুক্তশস্ত্রীভাবাৎ ॥ ৩১ ॥ 
তত্বপ্র। তস্য । তথা তেনৈব প্রকারেন পূর্ববোক্তরীত্যা তন্থ শুস্তস্য অগ্রতঃ 

কালী অরীন্ শুলপাতবিদারিতান্ খটান্গপ্রোখিতাংশ্চ খটান্গেন মথিতাংশ্চ 
কৰ্বতী সতী তদ1 ব্যচরৎ বিচচার। তশ্তাঃ কৌশিক্যা অগ্রত ইতি বার্থঃ, তদ। 
বিসর্গলোপেহপি সদ্ধিরার্ষঃ ॥ ৩১ | 

খন কালীও অস্থরগণকে শুলাঘাতে বিদীর্ণ, এবং খট্াঙ্গঘারা বিম- 
দিত করিয়! শুস্তান্রের সম্মুখে বিসরণ করিতে লাগিলেন । ৩১। " 

কমগ্লুজলাক্ষেপহতবীর্্যান হতৌজস:। 

বহ্ধাণী চাকরোচ্ছত্র ন্ যেন যেন স্ম ধাবাতি ॥ ৩২ 
নাগোজী ) কমগুত্বিতি আক্ষেণ?  প্রক্ষেপ; ৷ বীর্ধ্যৎ, বলম্.। 

হততেজসঃ ধাবন্বীতি ল্য যোগে ভূতে লট । হেন যেন প্রদেশেন ॥ ৩২ ॥ 



৫০ শ্রীশ্রীচণ্থী। 

তন্বপ্র। মাতৃণাং যুদ্ধমাহ__-কমণ্ডত্থিতি। ব্রদ্মাণী ব্রহ্মণঃ শক্তিঃ যেন যেন 

প্রদেশেন ধাবতি ম্ম তেন তেন দ্রেশেন শন্রন্ কমগুলুজলাক্ষেপহতবীর্যান্ 

কমণগুলোর্জলস্য আক্ষেপেণ অর্থাৎ প্রোক্ষণরূপেণ হতং বীধ্যং শক্তির্ষেষাং 

হতৌজসঃ হতোদ্যম্বাংশ্চ অকরোৎ; অন্রাপি সমাসাস্তর্গতক মণ্ডলুজলাক্ষেপপদ- 

মন্ুষঞ্জনীয়ম। " ঘেনেতি করণে তৃতীয়া ঘয়া দিশা ধাবতি বেধসঃ ম্পৃহেতিবৎ 

সপ্তম্যাৎ তৃতীয়া বা ॥ ৩২ ॥ 

্রহ্মানী ইতন্তন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়! ষে যে প্রদেশে ধাবিত হুইলেন, সেই 

সেই প্রদেশের শক্রগণের কমগুলুজলের প্রোক্ষণের দ্বারা বীর্যয এবং উদ্যম 

নষ্ট করিয়া দিলেন । ৩২ । 

মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন তথা চক্রেণ বৈষবী । 
দৈত্যান্ জবান কৌমারী তথা শক্ত্যাতিকোপনা ॥৩৩ 

( নাগোজী ) মাহেশ্বরীতি, স্পটম্ ॥ ৩৩ ॥ 

তত্বপ্র। মাহেশ্বরী ৷ মাহেশ্বরী শক্তিঃ ভ্রিশূলেন দৈত্যান্ জঘান্। কৌমারী 

চ শক্ক্য। দৈত্যান্ জঘান। কীদৃশী ?--অতিকোপন সর্ববাসাং বিশেষণম্ ॥ ৩৩ ॥ 

মাহেশ্বরী ব্রিশুল, বৈষবী শক্তি, চক্র, এবৎ কার্তিকেয়শত্তি, শক্তি, 

অস্ত্রের ছারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়! দৈত্যগণকে আহত করিতে লপ- 

লেন । ৩৩। 

এল্দ্ীকুলিশপাতেন শতশো। দৈত্যদানবাঃ। 

পেতুর্বিদারিতাঃ পুথ্যাং কধিরৌধপ্র ্ষিণঃ ॥॥ ৩৪ 
( নাগোজী ) এন্ট্রীতি। দৈত্যদানবয়োমণতৃতো! ভেদঃ | এন্ধরযাঃ 

কুলিশপাত্েনেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ 
তত্বপ্র। খ্রন্ত্রী। এ্রলীকুলিশপাতেন ইন্্রশকেব্প্রহারেণ বিদারিতাঃ 

শতণে দৈত্যদ্দানবাঃ পৃথ্যাং পৃথিব্যাং পেতুঃ পতন্তি ্ম। কীদৃশাঃ ? রুধিরৌঘ- 

গ্রবধিপঠ রক্ত-প্রবাহবাহিনঃ ॥ ৩৪ ॥ 
ইন্দ্রশ্তও বজের দ্বারা শত শত নৈতাদানবগণকে বিদীর্ণ করিয়। 

€ফলিলেন, তাহার! শোনিতরাঁশি উদগীরণ করিতে করিতে ভূমিতে পতিত 

হইজল। ৩৪ । 



অন্টযোহিধ্যায়ঃ। ৩৫১ 

তুগুপ্রহারবিধবস্তা দংফটাপরক্ষতবক্ষদঃ। . 
বাঝাররাহমূর্ত্য হ্টপতংশ্চক্রেণ চ বিদারিতাঃ ॥ ৩৫ 
( নাগোজী ) তুণ্ডেতি। বারাহা চাসৌ মুর্তিশ্চ বারাহ্মূর্তিনতয়! 

চক্রেণেত্যনেন বারাহা। মুখমেব বরাহসদৃশং দত্বন্তৎ | - এবং শক্তিমতো 

বরাহন্াপি বোধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥ 

তৰ্প্র। তুণড। কেচিদ্দৈত্যাঃ বরাহমূর্ত্যা বারাহা তুগুপ্রহারেণ বিধবস্তাঃ 
মুখাঘাতেন তাড়িতাঃ সস্তো স্ঞপতন্ নিপেতৃঃ কে চিদ্ং্রাগ্রক্ষতবক্ষসঃ দস্তা গ্রেণ 
বিদারিতহদয়াঃ, কে চিচ্চ ক্রেণ বিদ্ারিতা ম্কপতন্ ইন্যান্বযঃ ॥ ৩৫ ॥ 

তখন বরাহমু(€ কাহাকে তৃণ্ডাঘাতে বিতাড়িত, কাহাকে দশনাগ্রের 

দ্বারা বিদীর্ণহৃদয়, কাহাকে চক্রের দ্বারা! বিদারিত করিলে তাহারা ভূমিতে 

নিপতিত হইল । ৩৫। 

নখৈবিদারতাংশ্চান্তান, তক্ষয়ন্তী মহাস্থরান্। 
নারসিংহী চচারাজৌ নাদাপুর্ণদিগন্বরা ॥ ৩৬ 
( নাগোজী ) নখৈরিত্তি। আজে রণে। অম্বরমাকাশম্ ॥ ৩৬ ॥ 

তত্বপ্র। নখৈঃ | নারপিংহী নৃসিংহশক্তিঃ আজো যুদ্ধে চচার । কিং কুর্বতী ? 
কার্ধশ্চদন্ুরান্ নখৈর্বিদারিতান্ কুর্ববতী অন্ঠ।ন্ মহান্ুরান্ ভক্ষযস্তী। কীদৃশী? 
নাদাপূর্ণদিগন্থরা নাদৈরাপূর্ণানি সম্যক পুরিতাঁনি দিশো অঞ্রাণি আকাশানি 
যয়] ॥ ৩৬॥ 

সেই সময়ে নারসিৎহী মুর্ভিও সিৎহনাদে দিক্মগুল পরিপুরিত করিয়! 
নখের দার কতিপয় অন্তরকে বিদীণ এবৎ অন্ত মহাস্থরগণকে ভক্ষণ 

করিত্তে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে বচরণ করিতে লাগিলেন। ৩৪ । 

চণ্ডাটহাসৈরমুরাঃ শিবদৃত্যতিদুষিতাঃ। 
পেতুঃ পরথিব্যাং প,ততাংস্তাংশ্চখাদাথ সা তদ! ।॥৩৭ 

( নাগোজা ) চণ্ডেতি । চগু উৎকট£ সকোপো বা। শিবনৃত্যভি- 
দুষিতাঃ, ইতি £তীয়াসমানঃ | প্রাশিওমুচ্ছ। »1 শিবদুতী-॥ ৩৭ & 

তন্বপ্র। চা । কেচিদন্ুুরাঃ চণ্ডাট্রহাসৈ়ত্য$ূতমহাহালৈ শিবদূত্/ভি- 



৩৫২, শ্রীস্ীচণ্তী 

দষিতাঃ শিবদৃত্যা অভিদূষিতাঃ ভ্বতপরাক্রমাঃ যৃচ্ছিতাঃ সম্ভঃ পৃথিব্যাং প্তেঃ 
তাংশ্চ পতিতান সা শিবদূ তা অনস্তরং তদ! চখাদ খাদিতবতী ॥ ৩৭ ॥ 

শি দুহী দেবীও অতি ভয়ঙ্কর হাগ্ত করিতে করিতে অন্ুরুকুলকে 
সংহত ও ভূপাঁচিত করত ভক্ষ। করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৩৭। 

ইতি মাতৃগণং ত্রুদ্ধং মর্দয়ন্তং মহাস্থরান। 
দুষ্ট ত্যপায়ৈর্ব্বিবিধৈনে শুর্দেবারিনৈমিকাঃ ॥ ৩৮ 
( নাগোজী ) ইন্চি পূর্ব্বোক্ধরভূপায়ৈঃ অৎংগ্রাম-সাঁধনৈঃ দৈভ্যান্ 

ম্দেযন্তং মাতৃগণৎ দৃষ্ট! নেশুঃ পলায়িতা ইত্যঘয়ঃ। ব্রঙ্গাণ্যাদা। অফট- 
মাতরঃ *ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈৰ কৌমারী বৈষ্ণবী তথ! বারাহী নার- 
সিংহোন্জ্রী চামুণ্ড। মাতরঃ স্মৃতাঃ” ইতি ডামরতন্ত্রে নবাণবিধানে উত্তা ।৩৮ 

5রপ্র। উপসংহরতি- ইতি । ইত্াক্ত প্রকারেণ বিবিধৈরত্যুপায়ৈ্ম হাস্বরান্ 
সর্দয়ন্ত- ক্রুদ্ধং মাতৃগণং দৃষ্টা দেবারিসৈনিকাঃ অস্রসেনাপতয়ো নেশুঃ পলা- 

যিতবন্থঃ ॥ ৩৮ ॥ 

এই প্রকারে নান! উপায়ে মাতৃগণ মহান্ররকুলকে মর্দিত্ করিতে 

লাগিলে দৈত/সেনাগণ যৃদ্ধস্থান হইছে পলায়ন করিল। ₹৮। 

পলায়নপরান, দ্ৃষ্ট। দৈত্যান, মাতৃগণার্দিতান,। 
যোদ্ধ মত্যাযযৌ ত্র দ্ধে৷ রক্তবীজে৷ মহাস্থ্রঃ ॥ ৩৯ 

( নাগোজী ) পলায়নে'ত | রক্ত বীজৎ কারণং যস্য সঃ বক্তবীজ? ॥ ৬৯॥ 

তন্বপ্র। রক্তবীজো মহাসুরঃ মাতৃগণার্দিতান্ মাঁতৃগণগীড়িতান পলায়ন- 
প্বান্ ঈদতান দৃষ্টা যোদ্,ম্ মাভিযুখো নাযযৌ ॥ ৩৯ | 

তখন মাতুগণের দ্বারা বিমদ্দিত দৈত'সেনাগণকে পলায়ন করিজে 
দেখিয়া মহাস্৫ রক্তধীজ অভিক্রুদ্ধভাবে যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল | ৩২ 

রক্তবিন্দুর্যদা ভুমৌ পতত্যস্য শরীরতঃ। 
 সমুৎপততি মেদিন্টাস্তৎপ্রমাণস্তদাস্রঃ ॥ ৪০ 
( ন!গোজী ) তদেবাহ,রক্েতি ' অস্য রত্বীজন্ত মেদিন্াঃ মেদিস্াং 

স্থিতবেতথত | ল্যবলোপে পঞ্চমী & ৪০ ॥ 



অফ্টমোহধ্যায়ঃ | ৩৫৩ 

তন্বপ্র। হেতুং নির্বদক্নাম নির্বক্তি__রক্ত। যদাস্য শরীরতঃ ভূমো 
রক্তবিন্দুঃ পততি, তদা মেদিস্তাঃ সকাশাৎ তৎ্প্রমাণস্তৎসদূশোইসুরঃ সমুৎপততি 
সদুৎপন্পো৷ ভবতি; এতেন রক্তমেব বীজং যন্য সরক্তবীজ ইতি যৌগিকসংজ্ঞা 
প্রতিপাদিতা ॥ ৪০ | 

( রক্তবীজ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ) ( শস্ত্রাধাতে ) যেমন তাহার 

শরীর হইতে শোণিতবিচ্দু পতিত হইত্তে লাগিল, তৎক্ষণাৎ পৃথিবী হইতে 
তাদৃশ এক একটা অস্থুর উৎপন্ন হইন্তে থাকিল। &০। 

যুযুধে স গদপাণিরিন্দ্রশক্ত্যা মহাসুরঃ | 
ততশ্চৈত্দী স্ববজেণ রক্তবীজমতাড়য়ুৎ ॥ ৪১ 
কুলিশেনাহতস্যাশু তশ্য স্আ্রাব শোণিতমৃ। 
সমুতস্থ স্ততো যোধাস্তদ্ৰুপাস্তপরাত্রমাঃ ॥ ৪২ 
( নাগোজী ) স রজ্বীজঃ ॥ ৪১ ॥ 

( নাগোজী ) কুলিশেনেতি । তস্য রক্তনবীজন্ত ॥ ৪২ ॥ 

তত্বপ্র। যুযুধে। স রক্তবীজেো মহান্বরঃ গদাপাণিঃ সন্ ইন্রশক্ত্যা 

ধন্দ্যা সহ যুযুধে। অনন্তরম্ এঁন্দ্রী স্ববজ্বেন অসাধারণবজেণ রক্তবীজম্ 
আঅতাডযৎ 1 ৪১। 

তত্বপ্র। কুলি। কুলিশেন বজ্রেণ আহতম্ত শোণিতং রক্তম্ আশু মীন্রং 

সুমাব শ্রতবৎ। ততঃ শোণিতাৎ তন্ত রক্তবীজশ্য রূপমিব রূপমাক তির্ষেষাং 

তদাকারা ইত্যর্থঃট তৎপরাক্রমাঃ ততৃল্যবলাঃ যোধাঃ সমৃত্তস্থঃ উ্িত- 

বন্ত: ॥ ৪২॥ 

সেই ব্রক্তবীজ গদাহস্তে ইন্দ্রশক্তির সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । 
অভঃপর এন্দ্রী শক্তি, স্বীয় বজের দ্বার! তাহাকে আহত করিলেন, তখন 

বক্রাহভ তদীয় দেহ হইতে রক্তস্রাব হইতে লাগিল, এবং তাহা 
হইতে রভ্তবীজের স্যায় আকৃতি ও পরাক্রমশালী যোদ্ধ-পুরুষগণ নি 

হইল। হ১। ২ 

যাবস্তঃ পতিতাস্তম্য শরীরাদ্রক্তবিন্দবঃ 
তাবস্তঃ পুরুষ৷ জাতাস্তদ্বীর্য্যবলবিক্রমাঃ॥॥ ৪৩ 

৪৫16৬ 



৫৪ ্রীশ্রীচশ্তী 

( নাঁগোক্গী ) যাবন্ত ইতি। বীর্ষাৎ প্রভাবঃ | বলৎ শারীরষ্। 
বিক্রম উংসাহরূপঃ ॥ ৪৩ 

তত্বপ্র। যাব। তন্য শরীরাৎ যাবন্তে! রক্তবিনবং পতিতাঃ তাবস্ত: 

তৎসংখাকাঁঃ পুরুষ! জীতাঃ; কীদৃশাঃ?  ভঙীর্ধ্যবলবিক্রমাঃ তস্যেব বীর্যাম 
ইন্দিয়শক্তিং বলং দেহশক্ত্িঃ বিক্রম উৎসাহে! যেষাঁং তে। পূর্্শ্োকোক- 

মপ্যর্থং রক্তবিন্নসমসংখ্যপুরুবোৎপত্তিবিজ্ঞানার্ঘমুক্তবাননেনেতি ন পৌনরুক্তাং 
কৈবল্যেন ॥ ৪৩। 

রজ্বীজের দেছ হইতে যন্ত রক্ত নির্গত হুইল, তৎপরিমাণে 

( অস্থর ) পুক্রধ উৎপন্ন হইল. তাহারা সকলেই রজবীজের ন্যায় ইন্দ্রিয় 

শ্তি, দেহশত্তি। ও উৎ্সাহসম্পন্ন হইয়া! উঠিল। ৪৩। 

তে চাপি যুযুধুস্তত্র পুরুষ! রক্তনগ্তবাঃ। 

সমং মাতৃভিরত্যুগ্রশস্্রপাতাতিভীষণম্ ॥ 8৪ 
( নাগোজী ) ত ইতি। সমং সহ। অততগ্রেতি শন্ত্রবিশেষণৎ 

সমস্তম ॥ 58 

তত্বপ্র। তে চা। তে চাপি রক্তসম্ভবাঃ রক্তাজ্জীতাঃ পুরুষাঃ অতুাগ্রশত্্র- 

পান্তেন অতিভীষণং ষথা শ্যাৎ তথা মাতৃভিঃ নমং সহ যুযুধঃ যুযুধিরে ॥ ৪৪ ॥ 

তখ. রদ্ুসত্তৃত্ভ পুরুষগণই মাঠঠগণের সহিত ভীষণভাবে অস্ত্র শঙ্্ 

লইয়া যুন্ধ করিতে আরম্ভ করিল। 8৪ 

পুনশ্চ বজপাতেন ক্ষতমন্য শিরো যদা। 

ববাহ রক্তধ পুক্ুযাস্ততে জাতাঃ সহক্রশহ ॥ 8৫ 

দেবীক্ভাষাম। ববাহরক্রমিতোকপদং ক্ষতমিতি ক্রিয়াবিশেণষ্। অব 

অধ; ভূমিপর্যন্তমিতি যাবৎ; বাহো৷ বহনং প্রবহণং যন্ত তথ অববাহং-_ ৰৰাহ 

চ অবন্তাদ্যাকারলেদপাৎ; তথাবিধং রক্তং যশ্মিন্ কম্মণি তদ্যথ| ত1 ক্ষতম্। 

প্রবমবকারম্ত মতভেদাদস্ত্যত্বমৌষ্ঠত্ব্চ । প্রকারাস্তরঞ্চান্তজ দ্রষ্টব্ান। তত 

ইতি রকাদিত্যর্থঃ। উপসর্জনস্তাপি রক্তন্ত *্শৈতে রান্মাতন্বান্তশ্তৈব মী 

তুরঙ্গম” ইন্ডিবৎ তচ্ছণ্দেন পরামর্শাৎ । ৪৫--€২। 

( নবাগোজী।) পুনধঞ্চতি | ববাহেতি বহি গভাবিত্ন্ত রূপব্ ॥ 8৫ 



অষ্টমোহধ্যায়ঃ। | ৩৫৫ 

তত্বপ্র। পুনশ্চ। পুনরপি যদ বজ্বপাতেন চ শব্বার্থাক্ষেপা। খন্জা। অন্য 
'ক্তবীজন্য শিরঃ ক্ষতং ভদ| রক্তং ববাঁহ উবাহ ক্ষরিতবৎ বহিব্যক্তৌ আর্য 
আদেশাভাবঃ, যদ্বা বহ প্রযত্বে ইত্যস্যানেকার্থত্বাৎ রূপং বহু গতাবিত্যস্ত 
ওষ্ঠযাদের্ববা বূপম্। নিকুক্তঞ্ধ মনোবমাকারেণ_-“অস্তি বতিঃ প্ররুতান্তরমোষাদি 

স্তস্ত ববাহেতি বর্াদেশম্যাঁশরণাঁদবশ্চে'তি | উৎকলদেশীয়াত্ক বব ইত্যব/ক্- 
শবাম আহ তকৃ ভক্ ধ্বনিং কৃতবর্দিতি ব্যাচক্ষতে । ততো রক্ত।ৎ সহশ্রশ: বহু- 
সহঅসংখ্যক! অশ্ররা জাত] ইতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥ 

পন্দ্রী বজ্জপ্রহারে যখন রক্জবীজের শিরোভাগে অঞ্চপ্রবাহ শোনিত 
স্বাবে ক্ষত উৎপন্ন করিলেন, তখন সেই শোণিতপ্রব'হ হইতে সহস্র 

সহস্র অত্র উৎপন্ন হইল। &৫ | 

বৈষ্বী সমরে চৈনং চক্রেণাভিজঘান হ। 
_গদয়া তাড়য়ামান একী তমহ্রেশ্বরমূ ॥ ৪৬ 
বৈষ্বীচক্রতিন্স্য কধিরআরাবসম্তবৈঃ। 
সহআশে। জগদৃব্যাপ্তং তৎ্প্রমাণৈমহাস্মরৈঃ॥ ৪৭ 
শক্ত্যা জবান কৌমারী বারাহী চ তথা্ন|। 
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেদ রক্ত বীজং মহাস্ুরম্ ॥ ৪৮ 
( নাগোজী ) বৈষ্ণবীতি। এক্দ্যাঃ শক্তেরিতৎ পরাচ্ছুখৎ স্ব- 

সম্ুখং প্রাপ্তম এনৎ বৈষ্ণব চক্রেণাভিজ্্ন। গদয়া চ তাড়রামাসে- 

ত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬-_-৪৮ 

তত্বপ্র। বৈঝ | সমরে যুদ্ধে-বৈধ্বী চ এনং রক্রবীজং চক্রেণাভিজঘান । হ 

সম্থোধনে পাদপুরণে ধা । খঁজ্ী ইন্জ্রশক্তিঃ তম্ অন্থরেশ্বরং রক্তবীজং গদয়ণ 

বাঁচা তাভয়ামাস তঙ্জিতবতী গদনং গদা ভিদাদেরাকৃতিগণত্বাদীৎ যছ এজীং 

দিশম্ ইতং গতম্ ন্থীত, পূর্ববদিগবস্থিতং যদ্ধা ইন্্রশক্তিম্ ইতং ফোদং আপ 

তং রক্তবীজং বৈঝুবী চক্রেণাভিজঘান গদয়া চ ভাভয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ | 

তত্বপ্র। বৈকবী। বৈষ্বীচক্রভিন্নস্য ৈকব্যাশ্চক্রেণ ছিন্নন্ত রুখিআব- 

সম্ভবৈঃ রক্তক্ষরণজাতৈঃ সহম্্রশঃ বহু সহশ্ৈঃ তত্প্রমা পৈষ্তকংল্যৈঃ মহাস্ুরৈর্জগৎ 
ব্যান্তম | $৭। 



৩৫৬ শ্রীস্রীচন্তী। 

তন্বপ্র। প্রহারসন্কুলমাহ--শক্ত্যা। রক্তবীজং মহান্ছুরং কৌমারী শজ্যা 
জঘান, বারাহী চ অসিন! খড্গোন জঘান, মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন জঘান ॥ ৪৮॥ 

বৈষবী শত্তি, যু্বস্থলে চক্রের ঘার| ইহাকে আহত করিলেন, 

এবং এন্ড শক্তি সেই অন্নরাধিপর্জিকে গী প্রহার করিলেন । ৪৬ 

বৈষবী রক্তবীজকে চক্রের ধার! আহত করিছে তদীয় রক্প্রবাহে 
তৎ্সদৃশ সহম্র সহম্র মহান্থরগণ উৎপন্ন হুইয়। জগৎ পরিব্যাপ্ড করিল, 
তখন কৌমারী শব, বারাহী খড়গ এবং মাহেশ্বরী ত্রিশুল দ্বার! মহান্থুর 
রক্ত্বীজকে আহত করিতে লাগিলেন ৷ &$৭। ৪৮। 

ম চাপি গদয়া দৈত্যঃ সর্ববা এবাহনৎ পুথকৃ। 
মাতৃঃ কোপমমাবিষ্টো রক্তবীজো মহাস্থরঃ ॥ ৪৯ 
তন্তাহতস্য বহুধা শক্তিশূলাদিভির্ভূবি। 
পপাত যে বৈ রক্তৌঘস্তেনাসপ্ততশোইস্বরাঃ॥ ৫০ 
( নাগোজী ) স চাপীতি। অহনদিতি ছান্দসম। দিতেরপত্যং 

দৈত্যঃ | মহান্তোহনুরাঃুযৈস্মাদিতি ন পৌঁনরুক্তাম্ ॥ ৪৯ ॥ ৫০ 
তত্বগর। রক্তবীজস্কাতিক্ষিপ্রপ্রহারিত্বং দশয়তি-_-স চা। প চ রক্তবীজো 

দৈত্যোইপি কোপসমাবিষ্টঃ সন্ সর্বা এব মাতৃঃ পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যেকং অহনৎ 
তঁড়িতবান্ ত্রাতীতিবৎ গণব্যত্/য়াৎ হস্বেঃ শঙ, যতো মহানুরঃ টত্যশ্রেঠ 
উচিতপদোপন্তাসঃ ॥ ৪৯॥ 

অবপ্র। তন্ত। শাক্তশুলাদিভিবহুধ! বহপ্রকারেণাহতন্থয তাড়িতন্ত তলত 
রক্তবীজন্ত তূবি পৃথিব্যাং যো রক্তৌঘঃ পপাত তেন রক্কৌঘেন শতশো বহুশতানি 
অনুর! আসন্॥ €* ॥ 

( তখন ) সেই মহাহথর রন্কবীজও ক্রোধ-পমুদ্দীপিত হহয়। গদাঘারা 
গ্রত্যেক মাতৃশক্তিকে পৃথস্কভাবে আহত করিল। ৪৯ 

এবং নিজেও শক্তি-শূলাদি দ্বার! বন্প্রকারে আহত হওয়ায় যে র- 
সমূহ তুমিতে পতিত হুইল, সেই সমস্ত রক্ত হুইতে শত শত অহর 
উৎপন্ন হইত্তে লাগিল। &০। 



অফটমোছধ্যায়ঃ। ৩৫৭ 

তৈশ্চাস্ুরাস্কৃসন্ভুজ্যেস্বরৈ: সকল জগৎ । 
ব্যাপ্তমাসীতৃতে দেব! ভয়মাজগ্[ রুত্তমমূ্ ॥ €5 
( নাগোজী ) তৈশ্চেতি। উত্তমৎ নিরতিশরৎ সকলং জগদিত্যতি- 

শয়োভ্তিঃ ॥ ৫১ 

তত্বপ্র । তৈশ্চাস্ু। অসুরাস্থক্সস্তৃতৈঃ অস্ুররক্তসম্ভবৈস্তৈরসুরৈঃ সকলং 
জগৎ ব্যাপ্তমাসীৎ। ততত্তেভ্য অন্থরেভ্যঃ দেব! ইন্্রাদয়ঃ উত্তমমতিমহ* 
ভয়ম্ আজগুও শ্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৫১ 

সেই অন্থরের রক্ত-সভূত দৈত্যগণে সমন্ত জগৎ পরিব্যাণ্ড হইল । 
ইছাতে দেবগণ অতিশয় ভীত হইলেন । ৫১ 

তান্ বিষমানু সুরান্ দুষ্ট 5ণ্তিকা প্রাহ সত্বরা। 
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তর বদনৎ কুকু ॥॥ €২ 
( নাগোজী ) তানিত্তি। তান্ বিষগান্ দৃষ্ট। স্বর! ত্বরয়| সহিতা 

চিক! সুরান্ প্রাহ । যুয়ৎ মা বিষীদতেতি শেষঃ। ৫২ 

তব্বপ্র। তান্। তান্ বিষপ্ান্ প্রাপ্তবিষাদান্ আ্বুরান দেবান্ দৃষ্টী চণ্ডিকা 

কৌশিকী কালীং চামুগ্ডাম্ উবাচ। কীৃশী? প্রাহসত্বর! প্রহন্তেহত্রেতি প্রাহে! 
রণঃ, অন্যতোহপি দৃশ্যতে ইতি ডঃ তত্র সন্তর। ত্বরাবতী । তথাচ স্কান্দে-_-“রথেন 
কাঞ্চনাঙ্গেন প্রযযৌ প্রাহলালস” ইতি । শ্রীহলালসো রণাভিলাষী। যত্বা তান্ 
অনুরান্ দুষ্ট চ্ডিকা প্রাহসৎ অহ! মন্ধি রণশিরসি স্থিতায়ামপোতে যৃৎ বিভাতি 

তন্মমাপি বল!নভিজ্ঞা ভীরব এবেতি মতা ইতি ভাবঃ | কীদশী? স্বরা ত্বরাবতী 
শশ-আদযৎ, মজান্িহলস্ত ইত্যাদিনা ছিতকারবান্ পক্ষে ত্বরাশব্ঃ, যছা 

বরাবতীতি বক্ত ব্যেশত্য্তত্বরাশীলত্থাৎ ত্বপ্নেতাভেদনি্দেশঃ | মূর্ত্যা ত্বরৈবেত্যর্ধ, 
ব্খা“কালচক্রং ভ্রমি তীক্ষ”মিত্যত্র স্বামিপাদৈর্ব্যাখ্যাতং ভ্রমিমদিতি বক্তব্যেত্যন্ত- 

্রমপশীলত্বাদ্ ভ্রমীত্যুক্তমিতি। যদ্ধা) তান্ সরান বিষপান দৃষ্ী প্রাহ মা 
'ভষ্টেত্যুক্তবতী। অনস্তরং কীলীম্ উবাচ, কিমুবাচেত্যাহ-হে চামুণ্ডে ত্বং 
দনং বিস্তর বিততং কুরু! যদ্যপি “স চ শবন্য বিস্তর” ইতি কোষে 
স্ঠাতে ব্যাকরণেছপি “শবে তু বিস্তর” ইতি প্রতুাদ্যাহতং তথাপ্যজ আর্ষো উঃ 
[এমুক্তমনিত্যমিতি ব্যবস্থধা বা ॥ ৫২ ॥ 

দেবী চণ্ডিকা দেবগণকে বিষণ দেখিয়। রণ-সত্বর! হইয়া কাঁলীকে 
[লিলেন, চামুণ্ডে! তোমীর বদনমগ্ুল বিস্তার কর। মন্তাস্ুরে_দেবী 



৩৫৮ শ্রাপ্্রচতী 

চণ্ডিক1 দেবগণণক বিষ দেখিয়। ত্বরার সহিত বলিলেন, তে!মর! বিষণ্ন 

হইও ন| এবং কালীকে বলিলেন--চামুণ্ডে ! বদন বিল্যার কর । ৪২ 

মচ্ছস্ত্রপাতনম্ভতান্ রক্তবিন্দুন্ মহান্থরান্। 
রক্তবিন্দেঃ প্রতী স্ ত্বং বক্তে ণানেন বেগিতা। ॥ ৫৩ 
দেকীভাঁষাম। রক্তবিন্দোরিতি । রক্তং বিন্দুর্বেদিতি যস্থ-রক্তমেব 

চেতনমিতার্থঃ, অন্ঠেমাঁং স্থলশরীরমিব যন রক্ত কণশ্চৈতন্তাবচ্ছেদ কস্ততশ্চৈকৈক- 

রক্তকণস্য ভূমিপ:তাঁৎ স্কলশরীরভাবাপত্তাবেকৈকমহানুরত্ব, রক্তং বিল্ুবীজ" 
যন্তেতি বা তশ্মাদ্রক্তবীজাদিতার্থঃ। পঞ্চম্যথো ভন্তত্বং, তজ্জন্তান্ মহাসুরান, 
অন্ুৎপন্থমহানুরান কেবলান রক্তবিন্ৃংশ্চ প্রতীচ্ছ গৃহাণ, অন্টে তু রক্তবীজস্বেতি 

পূরণীয়ম। রক্ষবিনেনাং রক্তবিন্দজন্তানিত্যর্থঠ, অন্থৎ সমানম্ | €৩--৬২। 

ইতি স্ীগৌতম'য়ে ীপঞ্চাননরূতে দেবীভাষ্যেহস্টমোহুদ্যাফ: | ৮1 

( নাপোজী ) এবং স্ুরানাশ্বান্ত বিক্তীণব্দনেন | বক্তবিন্দোরিতি 

জাত্যপেক্ষয়া। ততো! জাতান্মহাস্ুরান্মচ্ছস্ত্রপাভসভ্তুতান্ রক্বিন্টুশ্চ 

ভুমিমপ্রাপ্তানেব শ্রতীচ্ছ গৃহাণ ॥ ৫৩ 

তত্বপ্র। প্রশ্নোজনমাদিশনত- মচ্ছস্ত্ব। অনেনাতিবিস্বৃতেন বক্রেণ মচ্ছস্ত্পাত- 

সম্গৃতান্ মম অন্ুপাতেন জাতান্ রক্তবিন্দুন অপ্রাপ্তপুরুষাবস্থান্ অস্তরীক্ষ এপে 

তার্থাৎ বক্তবিন্দোর্রিতি জাতাবেকত্বং রক্তবিন্দুত্ো জাতীংশ্চ মহাস্রীন 

উত্তরত্র উভদ্ষোরপুযুপাদান্তমীনত্ব*ছ । বেগিতা সতী প্রভীচ্ছ ভক্ষয়। য্থ 
র্ক্ন ৰিমন্তি শরীরান্তরং লক্ততে রক্তুবিন্দুরস্থুরঃ | তন্য বক্তবিন্দুন্মহাশবরানিন্টি 
কাধ্যকারণরোরভেদবিকক্ষয়া | যদ্বা “জ্ঞাতাগুবিছুরে! বিন্ট”রিতি ম্মরণাৎ রক্তমেৰ 

বিন্দৃক্তণতা প্রাণী ষন্য । ফছ] মচ্ছন্ত্রপাতসম্ভতান্ রক্তবিন্দুন মহাস্ুরান্ মহাম্বর- 

বূপান্ রক্তবিন্দোঃ বুক্তবিন্দুৎ প্রাপ্য প্রতীচ্ছ অজাতানেব ভক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩1 

আমার অস্ত্রাঘাত হইতে জাত রক্তবিন্দু সকল এবং রক্তবিন্দুসভত 
অনুর সকল, তুমি বেগে মুখের মধ্যে গ্রহণ কর। ৫৩ 

তক্ষয়স্তী চর রণে তদুৎপন্নান্ মহাস্থ্রানৃ। 
এবমেষ ক্ষয়ং দৈত্য: ক্ষীণরতক্তা গমিষ্যতি ॥ «৪ 

(নাগোজী ) কিঞ্চ পানসময়ে ত্বককে সমুৎ্পর্াশ্মহাহূরান্ ভক্ষরত্তী 
রূণে চর। এবস্প্রকারেশৈব দৈতাঃ ক্ষয়ং পমিষ্যতি | ৫৭ 



অফ্টমোহধ্যায়ঃ | ০৩৫৯ 

তন্বপ্র। ভক্ষ। তছৃৎপন্ান্ রক্তবিন্যত্তবান্ মহানুয়ান ভক্ষয়ন্তী সতী রণে 

চর বিচর । ফলমাহ-_এবমনেন প্রকারেণ এষ টৈত্যে। রক্তবীজঃ ক্ষীণরক্তঃ সন্ 

হ্ধয়ং নাশং গমিষ্যতি ॥ ৫৪ ॥ 

রক্তবিন্দুসভূত অশ্থরসযুহ ভক্ষণ করিতে করিতে রণে বিচরণ কর, 

তাহা হইলে দৈত্য রক্ত'বীজের রক্তুক্ষয় হইলে মে বিনকট হইবে। ৫৪ 

তক্ষ্যমাণাস্তু য়া চোগ্রা ন চোৎপশ্ান্তি চাপরে ॥ ৫৫ 
( নাপোলী ) ভক্ষামাণা ইতি। উৎপৎস্যস্তীতি অনুদাতেত্বলক্ষণ- 

ভঙেহুনিতাত্বান্ন ভর্ড | ৫৫ 

তত্বপ্র। ভক্ষ্য। ত্বয়! ভক্ষ্যমীণা অপরে উগ্রাঃ ন চ নব উৎপৎন্তস্তি 

উৎপন্না ন ভবিষ্যন্তি। অত্র পদ্যার্দে প্রথমশ্চকা রন্থর্থ:, দ্বিতীয় এবার, ততীম 
সমুচ্চয়ার্থঃ | বর্তমানাঃ ক্ষয়ং গমিষ্যস্তি অপরে নোৎপৎন্তন্তি চেতার্থঃ॥ ৫1 

তুমি ভক্ষণ করিতে থাকিলে আর কেহ উৎসাহিত্ত অথবা! উৎপন্ন 

হইবে না । ৫২ 

ইত্যুক্ত। তাং ততে৷ দেবী শৃলেনাভিজঘান তম্। 

মুখেন কালী জগৃহে রক্তবীজম্ত শোগিতম্॥ ৩৬ 
( নাগোজী ) মুখেনেতি। শেণিতং ভূগতমেব বিস্তীর্ণ থদন্থ্য | 

আসো রক্তবীজঃ | তত্র যুদ্ধে ॥ ৫৬ 
তন্বপ্র। ইত্যু। দেবী কৌশিকী ভাং কালীম্ ইত্যুক্তী শূলেন তং রক্তবীজম্ 

অভিজঘান, ভতোহনস্তরং কালী মুখেন রক্তবীজন্তক শোণিতং জগৃহে জঙ্াহ 

পীওতবতী ॥ ৫৬ ॥ 

দেবী কালীকে এই প্রকার বলিয়া সেই রন্রুবীজ্ক শুলবিদ্ধ করিলেন, 

কালীও রক্তবীজের শোণিত মুখের দ্বার! পান করিতে লাগিলেন । ৫৬ 

ততোহসাবাজঘানাথ গদয়া তত্র চণ্ডিকাম্। 
ন চান্য। বেদমাং চক্রে গদাপাতোইক্লিকামপি ॥ ৫৭ 
( নাগ্পোজী ) নচেতি । চিদানন্দাতুত্বাদিতি ভাবঃ॥ ৫৭ 

তত্বপ্র। ততঃ। অথশবোহপার্থে। ততত্তদনস্তরম্ অসৌ রক্তবীজোহপি 
ভন্্ যুদ্ধে গদয়া চগ্ডিকাম্ আজঘান। গদাপাতঃ গদাপ্রহারোহন্তাঃ চগ্ডকায়! 

অল্লিকামপি স্বার্থে কঃ1. অল্লামপি বেদনাং ন চক্রে নৈব চকারেতার্থঃ ॥ ৫৭ ॥ 



৩১৩ ও শ্রীস্রাচ্ী । 

অনস্তর রভ্বীজ, যুদ্ধে গদাতার! চণ্ডিকাকে আঘাত করিতে লাগিল, 

কিন্তু গবাধাতে তাহার কিছুমাত্র বেদনা অনুভব হয় নাই । ৫৭ 

তস্তাহতস্ত দেহাত্ব, বহু সুত্রাব শোণিতম্। 
যতন্ততস্তদ্বক্তে ণ চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছাতি ॥ ৮ 
( নাগোজী ) যতশ্তত ইতি, সর্বব্ত ইত্যর্থঃ। অভিবিভ্তীণব 

হুত্ত' স্য | উত্তরার্ঘমুন্তরাহ্বত্ধি ॥ ৫৮ 

তত্বপ্র। ওম্যা। আহতম্ক তাভিতশ্থ তশ্য যতো যন্মাৎ দেহপ্রদেশাৎ বছ 

শোণিতং স্ুআজীব ততঃ তম্মাদেব দেহপ্রদেশাৎ তৎ শোণিতং মুখেন বন্্রেণ 

চামুণ্ডা সংপ্রতীচ্ছতি সম্যক পিবতি সশ্মেত্যর্থ: মায়াময়মুখত্বাৎ। ফা যতো 
য্ষসিনি ক্ষণে শ্বশ্াৰব ততস্তশ্মিনেব ক্ষণে ক্ষরশলমকালমেব পানষিতার্গঃ 

সপ্তম্যাস্তসি; | ৫৮॥ 

কিন্ত র্দবীজ আহত হওয়ায় তীয় দেহের যে প্রদেশ হইতে রক্ত 

প্রবাহিত হইতে লাগিল, চাঘুণ্! সেই স্থানেই তাহ! পান, করিতে 
লাগিলেন । ৫৮ 

মুথে নমুদ্গতা যেইস্যা রক্তপাতান মহাস্থরাঃ। 

তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ড। পপৌ ত্য চ শোণিতম্ ॥ ৯ 
( নাগ্োজী ) তাংশ্চেতি। উত্তরার্ঘমুত্তরান্বয়ি। অসিভিরিতি ক্রিয়া- 

পেক্ষং বহুবচনয্। খগ্িভিরিত্যপ্যেবম ! খণিক্ভয়তোধারোুসিঃ ॥ ৫৯ 

তত্বপ্র । মুখে। অন্য; কাল্যাঃ মুখেরকপাতাৎ যে মহাম্বরাঃ সন্বষ্ঠুতাঃ 

সমুৎপন্নাঃ চামুণ্ড! তানসুরান্ চখার্দ। অথ অনস্তরৎ তস্য শোণিতং চ পপো 
পীতবতী। অত্র যদ্যপি ক্ষিতাবেব রক্তপাতাৎ অসুরোৎপত্তেরুক্তত্বন্মুখে রক্ত- 
পাতাদস্বরোৎপত্তির্ন সম্ভবতি, তথাপি মূলপ্রক্কত্যংশভৃতায়াং তশ্সাং সকল- 
কাধ্যাণাং স্থম্মরপেণাবন্থানাৎ পৃথিব্যামেব রুধিরপাঁতোইবিরুদ্ধঃ, অতএব মুখস্থ 

প্রার্িবত্ধাদিতি বিদ্যাবিনোদঃ ॥ ৫৯ ॥ 

এবং রন্তু হইতে মুখমধ্যে যে অমন্ত অস্থর উৎপন্ন হইয়াছিল, 

ভাহাদিগকেও ভক্ষণ করিলেন এবং রক্তবীজেরও রক্তপান করিতে 

লাগিলেন । ৫৯ 



অফটমোহধ্যায়ঃ | ৩৬১ 
/ঃ ৃ 

দেবী শুলেন বজেণ বাণৈরসিভিধষ্টিভিঃ। 
জঘান রক্তবীজং তং চামুণ্ডাপীতশোণিতম্ ॥ ৬০ 

( নাগোজী ) জখানেতি। শন্্রসভৈবঃ শস্ত্রসুহৈঃ অমাহত ইতি 

ভৃতীয়াতৎপুরুষঃ ॥ ৬০ 

তব্বপ্র । দেবী। দেবী কৌশিকী শুলেন বজ্রেণ বাণৈঃ শরৈঃ অসিন্দিঃ 
বক্ঠোঃ খষ্টিভিঃ খড়গবিশেষৈ : রক্তবীজং জঘান। কীদৃশম্ ? চীমুণ্ডাপীতশোপিতং 
চামুগ্ডয়া গী্ভং শোণিতং ষন্য ॥ ৬০ | 

অনস্তর চামুণ্ডা এইরূপে শোণিত পান করিলে দেবী শুল, ক্র, 
বাণ, অমি এবং খণ্ট অস্ত্র ঘারা৷ রক্তবীজকে নিহত্ত করিলেন । ৬১ 

স পপাত মহীপুষ্ঠে শস্ত্রসজ্সসবাহতঃ। 
নীরক্তশ্চ মহীপাল রক্তবীজে। মহাস্ররঃ ॥ ৬১ 
( নাগোজী ) নীরক্তশ্চেতি | কাতর্যাৎ নিঃশেষরুধিরত্বামীর-্রশ্চ 

সন্ মাগৃগণে। ব্রক্মাণ্যাদিসমূহে! ননর্তেত্যর্থ; ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥ 

ইতি শ্ীসতীগর্ভসমুন্তবনাগোজীভট্টকতসগুশতীব্যাধ্যায়ামন্টমো!হুধ্যয়ঃ ॥৮1 

ভত্প্র। স পপাত। সরক্তবীজঃ শস্-সজ্ঘসমাহতঃ সন্ মহীপৃষ্ঠে পান 

“সংঘসাথো” তু জন্তভিঃ” ইত্যমরোক্তন্বাৎ যদি জন্তসমূহ এব সংঘে বর্ততে 

তথাঁপুপলক্ষধত্বাৎ অপ্রাণিসমূভেহপাত্র । স কীদৃকৃ্? নীরক্তঃ নির্গতা- 

শেষরুধিরত ॥ ৬১ ॥ 

হে রাজন! মহাস্্রর রক্তবীজ শন্ত্রসূহের দ্বারা আহত হইলে 

রক্শুন্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল । ৬১ 

ততস্তে হর্ধমতুলমবাপুস্ত্রিদশা নৃপ। 
তেষাং মাতৃগণে। জাতে। ননর্ভীক্থউ মদৌদ্ধতঃ ॥॥ ৬২ 

ইতি শ্রীমার্কত্েয়পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বঘ্তরে দেবীমাহাত্যে 
রক্তবীজবধে৷ নামাষটমোহ্ধ্যায়ত ॥ ৮ ॥ 



৩৬২ জ্ীষট্রাচণ্তী। 

তত্বপ্র। ততঃ। ততো! রক্তবীজবধানস্তরং তে ত্রিদশাঃ দেবা অতুলং 

অন্পমং হর্ষম্ অবাপুঃ প্রাপ্তবস্তঃ তেষাং ত্রিদশানাং জাত: প্রাদুর্ভূতে। মাতৃগণ: 
অস্থ্মন্গোদ্ধত;ঃ অস্ক্ রক্তং মদ আসব ইব তেনোদ্ধতঃ সন ননর্ত, যদ্ধা তেয়াম্ 

অস্থরাণাম্ অস্থগৃভির্ধো মদো মত্ত: তেনোক্ধত: লন ননর্ত, যদ্ধা তেষাং 

অস্থুরাধাং অহ্ঙমদোদ্ধতো। জাতো৷ মাতৃগণ ইতি সন্ক্ষঃ। “মদে রেতসি কন্ধরধ্যাং 

গর্ধে হর্যেভদানয়ো"রিতি মেদিনী 1 ৬২। 

ইতিগয়ঘড়বন্দযঘটাকুলোদ্ব-প্রীগোপালচক্রবর্তি-বিরচিতায়াং 

তত্বপ্রকাশিকায়াঁং চ্টাকারাং রক্ত বীজবধঃ 1 

হে নৃপতে ! তৎকাঁলে দেবগণ ( রক্তবীজকে নিপতিত দেখিয়া ) 

পরম আনন্দ প্রান্ত হইলেন, মান্ঠ্গণও রক্তপানে মত্ত হইয়! নৃত্য 
করিতে লাগিলেন । ৬২. 

দেবীমাহাজ্যে রভবীজ বধ সমাপ্ত । 



স্্বতনাহুখ্যান্ও ॥ 

সা থা 

রাজোবাচ। 

বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভগবন. ভবতী মম । 
দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ঝ্যং রক্তবীজবধাশ্রিতম্ ॥ : 
ভুয়শ্চেচ্ছাম্যহং শ্রোতুং রক্তবীজে নিপাতিতে। 
চকার শুস্তো যং কন্ম নিশুভ্তশ্চাতিকোপন5 ॥ ২ 

দেবীভাষ্যম। আুগমাত/রক্াংশো ব্যাখ্যায়তে | ১১৮! 

( নাগোজী ) রাজোবাচ। বিচিপ্রমিতি। রাজা স্বরথঃ। চৰিত্তং 

কশ্ম। মাহাতুযুং প্রভাবঃ । অমাহারদন্দ্ঃ | আশ্রিতং জনক ॥ ১॥ ২॥ 

তনুপ্র । অভাশ্চিত্ং দেবীমাহান্াণ শ্রান্তা বিন্ময়েন রাজা মুনিং পুচ্ছতি। 

রাজোবাচ বিছচিত্র। হে হগবন্ অভীতানাগভজ্ঞ মম সম্বদ্বে ইদং বিচিত্র 
অত্যন্ত বক্তবীভবদ/শ্রতং রক্ুবীজবধবিষয়কং দেব্যাশ্চরিতমাহাত্ম্যং চরিতং 
চেষ্টিতং তন্য ম্তাত্মাম উদাধাম্ আখ্যা কথিতম্ ॥ ১। 

তত্বপ্র | কুয়:। বন্ধজে নিপাতিতে সতি শুস্তে! যৎকন্ম চকাঁর তদস্কং 

ভূয়; পুনরপি শ্রেতুম্ ইস্ছর্ঘম, যক্ষা ভূয়ঃ প্রটুরং বেস্কতমিতি যাবৎ যথাশ্তাৎ 
তথা! শ্রোতুম্ ইচ্ছ।ম, যদ্ধ' প্রথমং তাবৎ ৈন্সোদৃষোগাদিকং যুদ্ধতূমিসমাগমঞ্চ 

দি বকা ভূয়ঃ পুনব্পি কিং চকারেতি সম্ঘদ্ধঃ। কীদৃক্? অতিকোপনঃ 

যোধ্বিশেষণম্ ॥ ২) 

রাজা কহিলেন, ভগবন্। আপনি আমাকে রত্বীঞ্জ-বধব্ষিয়ক 

দেবীর বিচিত্র চরিত মাহাত্ম বলিয়াছেন । ১। 

পুনরায়, আমি, রন্তরবীজ নিহত হইলে অত্তিশয় কুন্ধ শুস্ত ও নিশ্তষভ 

যে কর্ন করিযাছিল, ভাহ! শ্রবণ করিতে ইচ্ছ। করি। ২। 

ধধিরুবাচ। 
চকার কোপমতুলৎ রক্তবীজে নিপাতিতে। 
শুস্তা্রে। নিন হতেধুন্তেষু চাহবে ॥ ৩ 



৩৬৪ শ্রীশ্রীচণ্টী। 

( নাপোজী ) খধিরুবাচ। চকারেতি। আহবে রণে ॥ ৩॥ 

তত্বপ্র। খাষিরুবাচ চকার। রক্তবীজে নিপাতিতে সতি দেব্যা মারিতে 

সতি অন্ঠেষু চ দৈতোষু আহবে যুদ্ধে হতেষু সৎসু শুভ্ভোহনুরঃ অতুলং কোপং 

কার । ন কেবলং স, নিশুস্তোহুপি ॥ ৩ 

খষি বপিলেন, রক্তবীজ এবং অন্যান্ত দৈতযগণ যুদ্ধে নিহত হইলে 
গুণভাস্থ্র ও নিশুস্ত অত্যন্ত ক্রুন্ধ হইয়! উঠিল। ৩। 

হস্থাযাঘং জা লৈ্তং বিলোক্যামর্ষমুদ্ধহন.। 

অভ্যধাবনিশুস্তোহথ মুখ্যয়ান্রসেনয়। ॥ ৪ 
( শগোজ্জী ) হস্তম(নমিষ্টি | উৎহন্ ধারয়ন্ ॥ ৪ ॥ 
তন্বপ্রা। হন্য। অথান্করং নিষুততঃ হন্সমানং দেবা! মা্যমাণং মহাসৈম্তং 

বিলোক্য অমর্যং ক্রোধম্ উদ্বহন্ধিকং ধারয়ন্ মুখ্যয়া প্রধানভূতয়া অনুরসেনয়া 

সহ অভ্যধাবৎ আভিমুখোনাধাবৎ ॥ ৪ ॥ 

অনস্কর নিশ্ুত্ত, বীর সৈম্তসযুহ নিহত হইন্ডেছে দেখিয়া ক্রোধভবে 

প্রধান প্রধান অন্ুরসেনাসমতিবাণহা'রে যু্ধার্থ ধান্িত হইল । ৪ | 

ডস্াগ্রতন্তথা পৃষ্ঠে পাশ যোশ্চ মহাস্থরাঃ। 
সন্দক্টোষ্ঠপুটাঃ ক্রুদ্ধা হন্ত দেবীমুপাষযুঃ ॥ 
আজগাম মহাবীর্ষ্যঃ শুভ্তোইপি স্ববলৈবৃতিঃ। 
নিহন্তং চণ্ডিকাং কোপাৎ কৃত্ব। যুদ্ধন্ত মাতৃতিঃ ॥ ৬ 
( নাগোজী ) সন্দক্টৌস্টপুটাঃ দশ্তাভ্যান্গস্তঃসংবৃতোষ্ঠাঃ | তথাসতি 

পুটাকারতা ভবতি ॥ ৫ ॥ ৬ ॥ 
তত্বপ্র। তশ্য। ভতন্য নিশুস্তস্য অগ্রতঃ পুরতঃ পৃষ্ঠে পশ্চাচ্চ পার্্য়ো- 

দরক্ষিণবা ময়োশ্চ সন্দষ্টৌষ্টপুটাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্ধ মহান্থরাঃ দেবীং হস্তম্ উপাষধুঃ সমী- 
পম্ আজগু:॥ ৫ ॥ 

তত্বপ্র। আজ। শুস্তোহুপি মাতৃভিঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা চণ্ডিকাং নিহস্তং 

কোপাদাজগাম। স কীদৃকৃ? মহাবীর্ঘযঃ অসাধারণশক্তি: স্ববলৈর্নিজসৈন্তৈর তো 
বেরিতঃ ॥ ৬। 

মহান্থরপণ দেরীকে নিহত করিবার জন্য, ক্রেংধে অধর দংশন 



নবমোছ্ধ্যায়ত | ৩৯৫ 

করিতে করিতে, তাহার (নিশুস্তের ) অগ্রে পশ্চাতে এবং উত্তয় পার্থ 
আসিতে লাগিল । ৫। | 

মহাবীর্ধ্য শুত্তও, নিজ সৈন্য পরিবৃত হইয়া মানৃগণের সহিত যুদ্ধ 
করত চণ্চিকাকে নিহত করিতে সক্রোধে আগমন করিল | ৬। 

স্তে। যুদ্ধমতীবাসীন্দেব্যা শুস্তনিশুস্তয়োঃ। 
শরবর্ষমতীবোগ্রং মেঘয়োরিব বর্ধতোঃ1॥ ৭ 
( নাগোজী ) তত ইতি। দেব্যা ইতি জহার্থে তৃতীয়া ॥ ৭ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। অনস্তরং দেব্যা সহ শুস্তনিশুস্তয়োরতীব যুদ্ধমাসীৎ কিন্ত' 

তয়োঃ অতীবোগ্রম্ অত্যুতৎ্কটং শরবর্ষ, শ্ররৃষ্টিং বর্যতোঃ কুর্বতোরিত্যর্থ; 

কয়োরিব বর্মভোরিত্যত্রাপ্যনুষগ্রনীয়ম্ । তো মেঘাবিব নিরস্তরশরনিকরা আসার- 

ধরা ইব ॥ ৭। 

অনস্তর দেবীর সহিত শ্তস্ত নিশুভ্তের তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল, 
এবং অতিশয় শরবৃষ্টি করিতে থাকিলে (সেই অহ্রত্বয়কে ) বর্ষ 
মেঘের মত বোধ হুইয়াছিল। ৭ 

চিচ্ছেদাস্তাগ্ু(এ চ্চ) রাংস্তাভ্যাং চণ্ডিকাশ্ড শরোৎকরৈ। 
তাড়য়ামাস চাঙ্গেষু শস্তোঘৈরস্থরেশ্বরৌ ॥ ৮ 
নিশুস্তো নিশিতং খড়গাং চম্ধ চাদায় সুপ্রভম্। 
অতাড়য়ন মুর্ধি। সিংহৎ দেব্যা বাহনমুভ্তমম্ ॥ ৯ 
( নাগোজী ) চিচ্ছেদেতি। ভাভ্যামন্ডান্ ক্ষিগানিভ্যন্বয়ঃ | ৮ ॥ ৯॥ 

তত্বপ্র। চিচ্ছে। চগ্ডিকা আশু শীঘ্রং শরোতৎকরৈঃ শরনিকরৈঃ তাত্যাং 
গুস্ভনিশুভাভ্যাম অন্তান্ ক্ষিপ্ান্ শরান্ চিচ্ছেদ ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু শস্ত্রোঘৈঃ 

বাণসমূহৈঃ অস্ুরেশ্বরৌ শুভ্তনিশুস্তৌ অঙেযু তাঁড়য়ামাস চ। অঙেপিতি বছ- 
ব্নোপদানাৎ নিরন্তরশরনিকরজর্জরিতাঙ্গৌ তৌ৷ চকারেতি গম্যতে। এতেন 
চণ্ডিকায়া ছুরস্তশরনিক্ষেপলা'ঘবমুক্তম্। স্বশরোৎকট্ররিতি বকারযুক্তদস্ত্যসকার- 
বৎপাঠে নিক্ষশরসমূহ্রিত্যর্থঃ। অন্তাএচ্ছরানিত্য্জ ঞ্কারচকারছকাররূপ- 
মিলিতবর্ণত্রয়াত্মকঃ পাঠঃ, শেঞ্চশ্চেতি ঞ্কারে কৃতে শশ্ছেতি শকারম্ত ছকারা- 

দেশাৎ। ৮॥ 



“৩৮৬ শ্রীস্চ্তী। 

তৰশ্র। শিশ। নিশুতে! নিশিতং শণিতং খঙ্গং স্বপ্রভম অতিনির্মলং 

চ্্ব ফগকঞ্চ আদান গৃহীত্ব। দেবা। উত্তমং শ্রেষ্ঠং বাহনং সিংহং মৃদ্দি অতাড়য়ৎ ॥১। 

চণ্ডিক1 শরসমূহ দ্বার৷ অন্ুরনিক্ষিণ্ত শররাশি ততক্ষণাং ছিন্ন 

করিয়। ফেলিলেন এবং নানা শস্ত্রের দ্বারা অস্থরাধিপতিত্বয়কে জর্জজ- 

'রিতাঙগ করিলেন! ৮। 

( তখন) নিশুস্ত স্ুশাণিত খড়গ এবং উজ্জ্বল চন্মফলক (চল 

গ্রহণ করিয়! দেবীর শ্রেষ্ঠ বাহন সিংহের মন্তকে অ'ঘাত করিল। ৯। 

তাড়িতে বাহনে দেবী খুরপ্রেণাসিমুত্তমমূ। 
নিশুভ্তস্তাশু চিচ্ছেদ চর্ম চাপ্যষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ১০ 
( নাগোজী ) তাড়িত ইতি। ক্ষুরপ্রঃ ক্ষুরবিশেষঃ চশ্ কলকম্ 

বঅন্টসংখ্যাকরত্বাদিঘটিতং চন্দ্রাকারনহিতষ ॥ ১, ॥ 

তত্বপ্র। তাড়ি। দেবী কৌশিকী বাহনে তাড়িতে সতি খুরপ্রেণ মস্ধ- 

বিশেষেণ নিশুভ্তম্ত উত্তমম অসিং খঙ্গাম্ অষ্টচজ্ঞকং চন চ আশু শীঘ্রং চিচ্ছেদ 

ষ্টো চন্জ্রীঃ চন্দ্ররকাঁবা মণিময়াশ্চন্মকবিশেষাঃ যত্রেতি বহু ব্রীহৌ কঃ। খুরপ্রেতি 
কবর্গদ্বিতীয়াদিপাঠঃ “দশাননক্ষিপ্রখুর প্রথ্ডিত' ইতি হরিবংশদর্শনাৎ,কমযুক্রাদিশ্চ 
“হুর্তি হি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষরপ্রৈ”রিতি শান্তিণতকদর্শনাৎ ॥ ১০1 

বাহন আহত হইলে দেবী খুরপ্র ( নামক ) আশ্ত্রের দ্বারা নিশুস্তের 

উত্তম খড়গ ও অফ্টচন্দ্র ( মণিময় চন্দ্রাকৃতি ) বিশিষ্ট "শর্মকলক (ঢাল) 
তখনই ছিন্ন করিয়! দিলেন । ১০। 

ছিন্নে চম্মমণি খড়েগ চ শক্তিং চিক্ষেপ সোহম | 
তামপ্যম্য দ্বিধা চক্রে চক্রেণাভিমুখাগতাম্ ॥ ১১ 
( নাগোজী )। ছিন্নে ইতি। শি ক্ষেপে! দেবীৎ প্রতি । অভিমুখা- 

শ্তাৎ ভাং দেবী চিচ্ছেদেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ 

তন্বপ্র । ছিন্ধে। চশ্মণি ফলকে খঞেগ চ অর্থাঙ্দেব্যা ছিন্ধে সতি লোহস্ুরো 

'নিশুস্ভঃ শক্তি চিক্ষেপ । অন্য নিশুস্তশ্য তাং শক্তিমশি চক্রেণ দ্বিধা চক্রে 

প্রকরপাদেবীতি ভেয়ম্.। কীদৃশীম্? অভিমুখাগতাং সন্মুখমাগতাষ্ ॥ ১১ ॥ 

খড়গ ও চর্ম (ঢাল) ছিল হইলে দেই.নিগুভ্তানর শক্তি, অন্তর 
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নিক্ষেপ করিল। দেবী সম্মুখাগত সেই ( শক্তি ) অন্ত্রও চক্রন্বার। দ্বিখ- 
গ্ডিত করিয়া ফেলিলেন। ১১। 

কোপাধ্াতো নিশুত্তোইথ শুলং জগ্রাহ দানধত। 

আয়ান্তং মুষ্টিপাতেন দেবী তচ্চাপ্যচুর্ণয়ৎ॥ ১২ 
( নাগোজী ) কোপেতি। জগ্রাহ। গ্রহণপূর্ববকে প্রক্ষেপেছত্র 

গ্রহিঃ ॥ আয়াস্তৎ ভম্ছুলম্ | ১২ ॥ 

তত্বপ্র। কোপাধাঃ। অথানন্থরং নিশুস্তো দানবঃ কোপাধ্াতঃ কোপেন 
হ্বলিভঃ সন্ শুলং জগ্রাহ, দেবী ভাযাস্তৎ তদপি শুলং মুষ্টিপাতেন অচুর্ণযৎ, 

চর্ণিভবতী ॥ ১২ 

অনস্তর নিশ্রন্তার কোপে প্রন্থলিত হইয়া শলাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। 

দেবী, তাহাও মুন্টাঘাতে বিচুর্ণ করিলেন । ১২। 

আবিধ্যাথ গদাং সোইপি চিক্ষেপ চণ্তিকাং প্রতি । 
সাপি দেব ত্রিশুলেন ভিন্ন! ভক্মত্বমাগতা ॥ ১৩ 
( নাপোজী ) আবিধোতি | আবিধ্য ভ্রাময়িত্ব! দেবা কত্র! ত্রিশুলেন 

করণেন দাশি পদ! ভিন্ন ভম্মহ্মাগছহা আপাতিত! ঢ। অন্তর্ভাবিস্তণর্থাৎ 

ক্তঃ॥ ১৩ 

তত্বপ্র । আবি। অথ হানস্থরৎ চোহপি নিশস্েহপি গদ্দামু আবিধা জাম 

যিত্বা চগ্িক,ং প্রতি চিক্ষেপ, গাপি গদা ভ্িশুলেন দ্েব্যা ভিন্না বিদারিত! 

মিশ্রিতা বা সতী ভম্ষত্বম্ আগতা প্রাপ্তা ভ্রিশলতেজোহগ্রিনা জলিঙী ভূদিত্যর্থ: | 

“ভিম্বৌ দারিতমিশ্রিতা" বিতামর: ॥ ১৩ ॥ 

ভৎপরে সেই অন্থরও গদ। ঘৃণিত করিয়। চগ্ডিকার প্রতি নিক্ষেপ 

করিল। দেনী ত্রিশলের ছ্বার! জেই গদাও বিদীণ করত ভস্ম করিয়া 

ফেলিলেন। ১৩। 

তত: পরশুহস্তং তমায়াস্ত দৈত্যপুজবম্। 

আত্ত্য দেবী বাণৌইৈরপাতয়ত ভূতলে ॥ ১৪ 
( নাগোজী ) তত ইতি। পুঙজবৎ শ্রেষ্ঠম্। অত্র শিশ্তীন্তন্ত মুচ্ছ 1. 

সম্পাদনেন পাতনম্ ॥ ১৭ ॥ 
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তন্বপ্র। তত: । পরগুহস্তম্ আয়ান্তমূ আগচ্ছস্তং দৈত্যপুঙ্গবং দৈত্যঝেষ্ঠ 

দেবী বাণৌধৈঃ শরসমূহৈঃ আহত্য ভূতলে, স্বরূপে তলশষ:, তুবি অপাতয়ত 1. 
ণিউস্তাদাত্মনেপদমূ । “তলং চাধংস্বরূপয়ো” রিতি কোষঃ ॥ ১৪ ॥ 

তদনম্তর দেবী, পরশ্ুহন্তে আগত সেই দৈত্যশ্রেঠকে আহত করিয়! 
ভূমিশায়ী করিলেন । ১৪। 

তন্সিন্নিপতিতে ভূমৌ নিশুভ্তে ভীমবিক্রমে। 
্রাতর্য্যতীব সংক্র দ্ধঃ প্রযষৌ হন্তমন্থিকামূ।॥ ১৫ 
( নাগোজী ) তশ্মিমিতি । প্রযযৌ সতী ইতি শৈষঃ ॥ ১৫ ॥ 

তত্বপ্র। তন্মিন্। ভীমবিক্রমে ভয়ানকপরাক্রমে ভ্রাতরি সোদরে নিশুস্তে 
ভূষৌ নিপতিতে নতি অর্থাৎ শুস্তঃ অতীব সংক্কুদ্ধ; সন অস্থিকাং হস্তং 
প্রযো ॥ ১৫ | 

ভীমপরাক্রম ভাত! নিশ্ুস্তাস্থুর ভূতলশায়ী হইলে, (শ্স্ত ) অতিশয় 

কদ্ধ হইয়। অন্থিকাকে নিহত করিবার জন্য গমন করিল । ১৫। 

স রথস্থস্তথাত্যুচ্চৈগৃহীতপরমায়ুধৈঃ। 
ভুজৈরষ্টাভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বতো নভঃ ॥ ১৬ 
( নাগোজী) স ইতি। তথা সামুদ্রিকা প্রকারেণাত্যুচ্চের্ভূজৈর্নভো। 

ক্যাপা বভাবিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

তত্বপ্র। স। শুস্তঃ রথন্থঃ সন্ অতুলৈরনুপমৈঃ অত্যুচ্দ: অতিদীৈরষ্টাভি- 
ভূঁজেরখেষং সমগ্রং নভো৷ বাঁপ্য বভৌ অতিশয়োক্তিঃ। কীদৃশৈঃ? গৃহীত, 
পরমায়ুধৈঃ ধৃতশ্েষ্ঠান্তৈ: ॥ ১৬। 

সেই শ্রস্তান্থর রথারূঢ় হইয়া! অতিদীর্ঘ অক্টহন্তে নানাপ্রকার অন্ত 
ধারণপূর্ববক মস্ত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করত শোভিত হইতে, 
লাগিল। ১৬] 

তমায়ান্তং সমালোক্য দেবী শঙ্মবাদয়ৎ। 
জ্যাশবঞ্চাপি ধনুষশ্চকারাতীব দুইসহম্ ॥ 5৭ 
পুরয়ামান ককুভো নিজপ্টাম্বনৈন চ। 
সমস্তদৈত্যসৈক্টানাং তেজোবধবিধায়িনা ॥॥ ১৮ 
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( নাপোজী ) অমায়াস্তমিতি। আয়াস্তমাগচ্ছস্তধ ॥ ১৭ ॥ 

( নাগোজী ) পুরয়েতি। স্বনেন চেতি চেন শঙ্বজ্যাশকয়োঃ লমু- 
চ্চয়ঃ | বধে! নাশ? । বিধায়িনেতি স্বন্বিশেষণয্ ॥ ১৮ ॥ 

তব্বপ্র। তমী। দেবী তম্ আয়ান্তম আগচ্ছস্তং শুস্ভং সমালোকা শঙ্খম্ 
অবাদয়ৎ অতিছুঃসহং পলুষো জ্যাশবঞ্চ চকার ॥ ১৭ ॥ 

তন্বস্র। পুর। নিজঘণ্টাম্বনেন অসাধারণঘণ্টাশব্দেন ককুভে৷ দিশঃ পূরয়া- 

মাস। কীদুশেন 7 সমস্ত দৈত্যসৈন্ানাৎ স্বদৈত্যবলানীং তেজোবধবিধায়িনা 
তেজনাৎ নাশকারিণী ॥ ১৮ ॥ 

দেবী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়। শঙাধবনি ও অতিশয় ছুঃসহ 

ধন্ুন্টহ্ক!র করিলেন এবং সমস্ত দৈত্যসৈন্যের তেজোনাশক নিজঘণ্টাধবনি 
দ্বার দিজ্ব*ল পরিপুরিত করিলেন । ১৭1 ১৮। 

ততঃ সিংহে। মহানাদৈস্ত্যাজিতেভমহামদৈ। 
পুরয়ামান গগন গান্তথোপদিশে। দশ ॥ ১৯ 

দেবাভাবাম্। 51” বম্।  নিত্যেকদিগপেক্ষয়াপকষ্ত্বাৎ পূর্বাদীনাং 

চতুর্দিাং তদপেক্ষয় স্বপ্পত্বাদাগ্রেয়াদিকোণানাং, মানবানাৎ গমনাদিব্যবহারে 

অন্পোপযোগিত্বেন কোণাপেক্ষয়াপি নিকষ্টত্বাৎ উদ্ধাধোদেশয়োদ শানামুপদি কৃ- 

সংজ্ঞনা গ্রহনম্। ১৯-২২। 

( নাণোজী ) তত ইতি। উপদিশঃ সামান্য! দিগাক্ষেপোপদিক্তৎ 
পুর্ববাদীনাৎ দশানাং তদাহু--দশেতি ॥ ১৯।॥ 

তন্থ4। ভতঃ। অনস্তরৎ সিংহঃ মহানাদৈত্মৃহাশব্ৈঃ গগনৎ পূরয়ামাস। তথা” 
শব্দশ্চার্থঃ | গং পৃথিবীঞ্চ তথা দশ উপাদিশঃ সমীপগতা৷ দশ দিশ ইত্যর্থ; | অন্তর 

শব্দানামাতমহত্বাৎ সর্বত্র ব্যাপ্ত দিক্সাক্কধ্যং জাতমিবেত্যুপশবা৭ই। কীদৃশৈঃ ? 

তাাজিতা ইভ] হস্তিনো মহামদম্ অতিশয়দানং গর্বং বা যৈঃ সিংহক্যোস্তট- 
নাদশ্রবণাৎ ক্ষরন্মদী অপি করিণস্তৎক্ষণমেবাতিভয়ানির্মদ বতৃবুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ 

অনস্তর, সিংহ মহাগর্ভ্বন করিলেন ( তাহাতে ) হস্তিগণের মত্ৃতা 

দূরীভূত এবং মাঁকাশ পৃথিবী ও দশদিক পরিপুণ হইল। ১৯। 

ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষযামতাড়য়ৎ। 
করাত্যাং তান্নিনাদেন গ্রাকৃস্বনাস্তে তিরোহিতা ॥ ২০ 

১৭৪৮ 
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(নাগোজী ) তত ইতি। সমুৎপত্য উত্পত্য পুনরনভীর্যয 

পৃথীম্ ॥ ২, & 

তৰ্প্র। ততঃকালী। অনমস্তরং কলী গগনং সমুৎ্পত্য উত্থায় করাভ্যাং 

স্মং পৃথীম্ অতাড়ম্নৎ তাড়িতবতী তন্্নাদেন করতাড়নজন্যশব্দেন তে প্রাকৃ- 

্বনাঃ পূর্বকালীনাঃ শঙ্ঘা দিধবনয়ঃ তিরোহিত।ঃ আচ্ছাদিতাঃ কতা ঃ ॥ ২৭ | 

তদনন্তর কালী আকাশে উঠিয়। হস্তের খারা পৃথিবী ভাড়িত করিলেন, 
সেই ( তাড়ন ) শবে, পুর্বেবাৎপন্ন সেই সেই ( শগ্থাদির ) ধব ছি ত্বরো- 
হিত হইল। ২০। 

অট্টটহানমশিবং শিবদূতী চকার হ। 
তৈঃ শক্ৈরস্্রাস্ত্েম্থং শুল্তঃ কোপং পরং যযৌ ॥২১ 
( নাগোজী ) অশ্রট্রহাসং। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্। অশিবৎ 

রিপুণাৎ ভয়দম্ ॥ ২১ 
তত্ৃপ্র। অট্ট। শিবদূৃতী অশিবম্ অস্বাস্থ/দং ভরজনকমিতি যাবৎ অন্- 

মট্রহাসং মহাহাসং চকার হ স্ফুটম্ অটট অট্েতি শকন্ধাদেরাকৃতিগণত্বাৎ অকার- 

লুকৃ। ৈঃ পূর্বেক্রাদিভিঃ শব্দৈঃ অস্বরাঃ ত্রেনুঃ ভ্রাসং প্রাপ্তাঃ তরদী উদছ্ছেগে 

ধাতুঃ । শুস্তঃ পরমতিশয়ং কোপং যয প্রাপ্তঃ॥ ২১। 

শিবদু হী ( শত্রগণের ) অমজলজনক অদ্ুহান্ত করিলেন, তাহার শব্দে 
অন্নরগণ ভীত হইল, ( এবং ) শুন্ত অতিশয় কুন্ধ হইয়৷ উঠিল। ২১। 

দুরাত্মস্তিষ্ঠ তিষ্েতি ব্যাজহারাম্িকা যদা। 
তদা জয়েত্যভিহিতং দেবৈরাফাশসংস্থিতৈঃ ॥ ২২ 
( নাগোজী ) ছুরেতি। আকাশে সংশ্িতেঃ দেবৈঃ দানবসগ্রাম- 

দর্শনায় তত্র স্থিতৈত ॥ ২২ ॥ 
. তন্বপ্র। দুরা। হে দুরাম্ধমন! ছুষ্টস্বভাব! ত্বং ভিষ্ঠ তিষ্ঠ অদ্থিকা ইতি 

যদা বাজহার উক্তবতী তদা আকাশাস্থতৈর্দেবৈজ্জয় জয়মুক্তা ভৰ উৎকধেণ 
বর্ধন ইত্যভিহিতম্ উক্তম। আশিষি লোট ॥ ২২৪ 

যখন অন্ব্1 “রে দুরাজ্বন (শুভ্ত) ত্তিষ্ঠ তিষ্ঠ* বলিলেন, তখন 
আকাশস্থিত দেবগণ জয়ধবনি কঙ্গিলে | ২২। 



নবমোধ্ধ্যায়ঃ | ৩৭১ 

শন্তেনাগত্য য৷ শক্তি ৷ জ্বালাতিভীষণ!। 
আয়াল্তী বহিঃকুটাতা সা নিরস্তা মহোক্ষয়। ॥ ২৩ 

দেবীভাষ্যম। শুষ্তেন শক্তিং নিক্ষিপা সিংহনাদঃ কৃতত্তেন লোকত্রয়াভ্যন্তরং 

ব্যাপ্ধম। বহ্ছিকুটাভ! সা হি শক্তিরদ্ধপথ এব মহোক্ষয়া প্রতিহতা_মহোকয় 
শকের্য: প্রতিঘ[তঃ অভিঘাতপূর্বকব্যর্থীকারঃ স এব তদ্ঘটকাভিঘাতো৷ বা 

নির্ধাতশব্ার্থ১ তদ্ধেতুকো যো নিশ্বনঃ স শুস্তসিংহনাদব্যাপ্তলো কত্রয়াস্তরং 

জিতবানভিভূতবানিতার্ঘঃ | একবাক্যেন শুস্তসিংহনাদ-মহোক্কাভিঘাতনিশ্বনয়ো: 

'পূর্বাপেক্ষয়োত্তরস্াধিক্যজ্ঞাপনায় শক্তিপ্রতিঘাতপধ্যস্তমুন্ত। পূর্বরৃত্সিংহনাদো 

বর্ণিতঃ। এতেন শক্তিপ্রতিঘাতে বিফলপ্রযত্বন্য বীরস্তক সিংহনাদে। বীররীতি- 

বিরুদ্ধ ইত্যাক্ষেপো নিরম্ত ইতি ধ্যেয়মূ। অবনীপতে ইতি স্বরথমঙ্গে 
ধনম্। ২৩৩৮ । 

( নাগোজী ) শুস্তেনেতি । মহোক্কয়েতি মহাভ্ালাবত্য! শক্ত্যত্্থ- 

কম্। যন্থ। তন্নামকশত্তে/তার্থকম্ ॥ ২৩ ॥ 

তবপ্র। অত্রান্তরে আকম্মিকবিধিচেষ্টিতমাহ-_শুস্ভেন। শুস্তেন আগত্য 
যা শক্তিরস্ৃবিশেষঃ মুক্তা ক্ষিপ্তা সা আয়ান্্ী আগচ্ছস্ত্রী মহোকয়া আকম্মিক্য! 

নিরস্তা পথি ভগ্নেতি যাখ। কীদৃশী? জালাভিঃ অতিভীষণা ভযদাত্রী ? 
বহ্ছিকুটোহগ্লিরাশিঃ তদ্ধদাভা যস্যাঃ ॥ ২৩ ॥ 

শুস্ত, আগমনপুর্ববস্ক অতিভীষণ শিখাবিশিষ্ট যে শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিল, অগ্রিরাশির মত সেই অস্ত্র আসিতে না আসিতেই, দেবী মহোক্কা! 

( নামক শক্তি, ) দ্বার! নিরন্ত করিয়া! দিলেন । ২৩। 

সিংহনাদেন শুভ্তস্ ব্যাপ্ত লোকত্রয়ান্তরমূ। 
নির্ধাতনিংস্বনো ঘোরো জিতবানবনীপতে ॥ ২৪ 
( নগোজী ) সিংহেতি। উত্তরার্দাস্ত তথাপীত্য'দি | নির্ঘাতনিংস্বনঃ 

উৎপাতধবনিঃ। জিতবানিত্যস্থয শুস্ভনাদমিতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ 

তত্বপ্র। সিংহ। 'শুস্তন্য সিংহনাদেন সাটোপবীরধ্বনিনা লোকত্রগ্নাস্তরং 

'ত্রিলোক]1 অন্তরালং ব্যাপ্তং পুরিতং, ঘোরোহতিভয়ানকো নির্ধাতশকো। জিতবান 
জিত; । কন্মরণি ক্তবতুরার্ধঃ, ঘদ্যপি কর্তধ্যেব ক্রবতুবিধানং দৃশ্ততে তথাপি 

বাহল্যাৎ কচিৎ কর্মণি চ দৃশ্ঠতে। তথা ভারবি:-“নীরক্ষে গমিতবতী ক্ষয় 



৭২, শ্রীস্ীচণ্তী। 

পৃৎকৈর6ভূতানামধিপতিনা শিলাবিতানে” ইতি। গদসিংহেনাপি তারে 

ব্যাখ্যাতং, কিন্তু ময়া তত্র সিদ্ধান্তান্তরং কল্লিতঞ্চ । যা তদানীমেৰ জাতো 

ঘোরো৷ নির্ধাতধ্বনিঃ জিতবান্ শুস্তশ্য সিংহন।দধ্বনিমভিভূতবান, যথা আক- 

শ্মিকোক্কয়। শক্তিনিরাঁকৃতা ইদমপি তথা অস্তরীক্ষস্থদেবতানির্মিতমস্ভূতং বিষ্ব- 
জনকং জ্ঞেয়ম, অলমিতি পক্ষান্তরৈঃ ॥ ২৪ ॥ 

হে রাজন্। শুন্তের দিংহন।দে ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইল। ( দেবগণ- 

কৃত) ভীষণ বজ্র্ধবনি এ শব্দকে অভিভূত করিল। মতাস্তরে_( এ 

দিং্হনাদের ) ভীষণ প্রতিধ্বনি এঁ শব্দকে অভিভূত করিল । ২৪। 

শুস্তযুক্তাঞ্রান্ দেবী শুস্তস্তৎপ্রহিতাঙ্থরান্। 

চিচ্ছেদ স্ষশরৈরুপ্রৈঃ শতশোইথ সহজঅ্বশত ॥ ২৫ 

( নাপোজী ) শুভ্তেতি। অনেন দেবীশুভ্তয়োঃ সমযুদ্ধমুত্ত'ম্ ॥ ২৫ ॥ 

তত্প্র। শুস্ত। দেবী উঠ্রেরতিছুঃসৈঃ স্বশরৈঃ শুস্তমুক্তান শতশঃ সহম্- 

শশ্চ শরাংশ্চিচ্ছেদ, শুন্তশ্চ তৎ্প্রহ্থিতান্ তয়া দেব্যা ক্ষিপ্তান শতশঃ সহম্রশস্চ 

শরাংশ্চিচ্ছেদ ॥ ২৫ | 

স্বকীয় তীন্ষ শরসমূহের দ্বারা দেবী শুভমুত্তত। শতসহস্র এবং শুভ 

দেবীক্ষিপ্ত শতস্হশ্র বাণ ছিন করিলেন ও করিল । ২৫ 

ততঃ সা চণ্ডিকা ত্রুদ্ধা শুলেনাভিজঘান তম্। 

স তদাভিহতো ভূমে৷ মূচ্ছিতো নিপপাত হ ॥ ২৬ 
( নাপোজী ) তত ইতি । অভিহতঃ সমস্তাদ্ধতোহভিহতঃ ॥ ২৬ ॥ 

ত্বপ্র। ততঃ। অনস্তরং সা চণ্ডিকা ত্রুদ্ধা সতী শ্লেন তং শুস্ভম্ 
অভিজঘান । স শ্তিস্তঃ তদী অভিহ্থতঃ সন্ ভূমৌ মুচ্ছিতো নিপপাত। হহে 

স্বুরথ ॥ ২৬ | 

. অনস্তর, চণ্ডিকা ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে (তুস্তকে ) শুলদারা বিদ্ধ 

করিলেন, ভখন সেই আহত শু্তাহর মুচ্ছিত্ত হইয়া! ভূত্তলে পতিত 

হইল । ২৬ । 

ততে৷ নিশুভ্তঃ সম্প্রাপ্য চেতনামাত্তকার্মকঃ। 
আজঘান শরৈর্দেবীং কালীং কেশরিণং তথা ॥ ২৭ 



নবমোহধ্যায়ত। ৩।৩ 

( নাগোঁজী ) তত ইতি। শুভযুচ্ছানস্তরৎ নিশুস্তো যঃ পূর্ববৎ 

মুচ্ছিতঃ। আত্তং গৃহীতম্ ॥ ২৭। 

তত্বপ্র। ততঃ । আঅনস্তরং নিশুস্তশ্চেতনাং সংপ্রাপ্য আত্রকার্খুকো গৃহীছ্- 
চাপঃ সন্ শরৈর্দেবীং কৌশিকীং কালীং চামুণডাঁং চ তথা কেশরিণং সিংহম্ 
'আজঘান ॥ ২৭॥ 

অনন্তর শুত্ত চৈত্তগ্ত লাভ করিয়া ধন্ুধণরণপূর্ধবক শরের দ্বারা, বেবী, 
কালী এবং সিংহকে আঘাত করিতে লাগিল | ২৭ । 

পুনশ্চ কৃত্বা বাহুনামযূতং দন্থজেশ্বর2 | 

চক্রায়ুধেন দিতিজশ্ছাদয়ামাস চণ্ডিকাম্॥ ২৮ 
( নাগোজী ) পুনরিতি । দনোঃ পুত্রোছপি দিতিজসমানশীলত্বাৎ 

দিতিজঃ ॥ ২৮ 

তত্রপ্র। পুনশ্চ। প্রনরপি দিতিজো নিশুন্তঃ বাহুনীম্ অমুতং দশসহম্রাপি 

কত! চক্রাযধেন চক্রাণিচ আধৃধানি চ বাণাংশ্চ তৎ চক্রাঘধম্ অপ্রাণিদ্রব্য- 

জাতিরনিয়তদ্রবন্তে ইতি ক্লীবতৈকত্বে, অতএব বক্ষার্তি চক্রাণি সয়েকাংশ্চেতি। 

চগিকাং ছাদয়ামাস চক্রাখ্যশস্বেণেতি বিদ্যাবিনোদঃ। স কীদুক? দন্থুজেশ্বরঃ 

দানবানামধিপঃ “দিতিঃ ম্যাৎ খগ্ডনে দনৌ" ইতি বিশ্বঃ। দন্ুঃ কশ্ঠপপত্বী 

অদিতিদিতিরদন্ঃ কালেত্যাদি শ্রীভাগবতোক্তে ॥ ২৮ ॥ 

পুনরায় সেই অস্থুরাধিপতি অযুতবাহু বিজ্তারপূর্ববক চক্রাস্ত্র্ধার। 
চঞ্ডিকাকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলিল। ২৮। 

ততো ভগবতী ক্রুদ্ধ দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী । 
চিচ্ছেদ তানি চক্রাণি ম্বশরৈঃ সায়কাংশ্চ তান্ ॥২৯ 
( নাগোজী ) তত ইতি । ছুগে স্ধটে আর্ডেঃ পীড়ায়াঃ নাঁশিনীতি 

ণিনিপ্রত্যয়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। অনস্তরং ভগবতী অচিস্ত্েশ্বর্ধ্যশীলিনী দেবী হ্বশরৈঃ নিজবাণৈঃ 
ভানি চক্রাণি তান্ সায়কাংশ্চ চিচ্ছেদ “সায়কৈরবসায়টৈ”রিতি যমকদর্শনাৎ 

লাঁয়কো দন্তাঁদিঃ। কীদুশী? হুর্গা ছুর্গম্যা ছরতিক্রমেতি যাবৎ হুর্গার্থি- 
নাশিনী তুর্গঃ সন্কটম্ অর্ভিঃ পীড়া, যহা! ছর্গে সম্ধটে যা অর্তিঃ তাং নাশয়তি 



৩৭৪ | শ্ীস্্ীচশ্তী। 

ণ্স্তাৎ ওণট এতেন ঘা অন্ঠেষাং তুর্গার্তিং নাশয়তি সা নিজশস্্পীডাং নাশয়ি- 

ষ্যতীতি কিং চিত্রমিত্যুক্তং ভবতি । ২৯1 
তদনস্তর, দুর্গভিহারিবী, ভগব্তী দুর্গা ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ শরের দ্বারা: 

সেই চক্র এব বাণসমূহ ছিন্ন করিলেন । ২৯। 

ততো নিশুস্তো৷ বেগেন গদামাদায় চগ্ডিকাম্। 
অভ্যধাবত বৈ হন্তং দৈত্যসেনাসমাবৃতঃ ॥ ৩০ 
তম্ঠাপতত এবাশু গদাং চিচ্ছেদ চণ্তিকা | 
খড়েশান শিতধারেণ ন চ শুলং নমাদদে ॥ ৩, 
( নাঁগোজী ) তত ইতি 1 দৈত্যসেনয়! সমাধৃভঃ ॥ ৩০ । ৩১॥ 

তন্প্র । ততঃ । অনন্তরং নিশুস্ভো গদাম আদায় গৃহীত্বা চগ্ডিকাং তন্তু 

বেগেনাভাধাবত। কীঘদৃকৃ্? দৈত্যসেনয়া সমারৃতো বেষ্টিত: ॥ ৩০ । 
তত্প্র । তন্য। চগ্ডিকা' আশু শীত্রম আপতত আগচ্ছতস্তস্ গদ্ধাং 

শিতধারেণ তীক্ষেণ খ্গেন চিচ্ছেদ । অনন্তর্বং স চ নিশুস্তোহপি শুলং সমাদদে 

গৃহীতবান্ ॥ ৩১ | 

তৎ্পরে, নিশুভ্ত অস্থরদেনাবেষ্রিত হইয়! গদ। গ্রহণ করত চণ্ডিকাকে 
নিহত করিবার জন্ তাহার প্রতি সবেগে ধাবিত্ত হইল। ৩০। 

অভিমুখে ধাবিত হইবামাত্র, সেই শ্রস্তাস্বরের গদা. চণ্ডিকা, তীক্ষু 
শরের ছার! ছিন্ন করিয়! দিলেন, তখন সেই অস্থরও শুলাস্ত্র গ্রহণ 
করিল । ৩১। 

শুলহ্স্তং সমায়ান্তং নিশুস্তমমরার্দনমূ। 
হৃদি বিব্যাধ শূলেন বেগাবিদ্ধেন চণ্তিক। ॥॥ ৩২ 
তিন্ন্য তম্ত শূলেন হৃদয়ানিঃক্হতোইপরঃ। 
মহ।বলো মহাবীর্ষযস্তিষ্ঠেতি পুরুষে বদন্ ॥ ৩৩ 
( ন্বাপপোজী ) শুলেতি | সমায়ান্তৎ সম্মুখমায়াস্তৎ বেগাবিদ্ধেন বেগা- 

ক্ষিণেন ॥ ৩২ 1 ৩৩ ॥ 

তত্বপ্র। শুল। চগ্ডিকা শৃপহস্তং সমান্নাস্তম্ আগচ্ছস্তং নিশুস্ভম অমনার্দনং 
দৈত্যং বেগাবিদ্ধেন অত্যস্ততামিতেন শূলেন হৃদি বক্ষসি বিব্যাধ ॥ ৩২। 



নবমোহধ্যায়: | | ৩৭৫ 

তন্বপ। ভিন্ন । শৃলেন ভিন্নন্য তশ্য নিশুস্তশ্ত হ্বদয়াৎ অপরঃ পুরুষো- 
শিক্যেতঃ বিনিক্রাস্তবান। কিং কুর্বন্? তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তর্জনাবচনং বদন্। 

ট মহাবলোহতিশক্তিঃ মহাবীর্যযোহত্যুৎসা হযুক্তঃ ॥ ৩৩ ॥ 

৮৩1 শুলহন্তে আগত হ্বরপীঁড়ক নিশতত্তের, অতিবেগে নিক্ষিপ্ত শূল 
গ্বার। হারয় বিদ্ধ করিলেন । ৩২ | 

শুলনিহত সেই শুস্তাস্বরের হৃদয় হইতে ( তখনই ) বলবীধশালী এক 

পুরুষ, “তিট" বলতে বলিতে নির্গত হইল । ৩ । 

তস্য নিক্ষাামতো দেবী প্রহস্ স্বনবন্তৃতঃ। 
শিরশ্চিচ্ছেদ খড়গেন ততোইনাবপতভভুীবি ॥ ৩৪ 
( নাগোজী ) স্বনবদিতি প্রহস্থেত্যন্য বিশেষণম্ ॥ ৩৪ ॥ 

তন্বপ্র। তম্য। ততোহনস্তরং দেবী নিক্ষামতস্তম্থয পুকুষস্থ্য শিরঃ স্বনবৎ 

সশব্দং যথা স্যাৎ তথ প্রহস্ত খডেগন চিচ্ছেদ। ততশ্ছেদনানস্তরম্ অসৌ 

পুরুযো ভুনি আসপতৎ্ ॥ ৩৪ ॥ 

অনম্থর, দেবী, অ্রহাস্ করিয়া সেই (হৃদয় ) নির্গত পুরুষের খড়গ 

দ্বারা মস্তক ছেদন করিলেন, ( তখন ) সেই অস্ুরও ভূপতিত্ত হইল 1৩৪। 

ততঃ সিংহশ্চখাদোণ্র * দংস্াক্ষুপ্রশিরোধরান। 

অস্থরাংস্তা-স্তদ! কালী শিবদুতী তথাপরানু ॥ ৩৫ 
( নাগোজী ) তত ইতি । উগ্রমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্। কালী শিব- 

দ্ূুতী চ চখাদেত্যন্থয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। অনস্তরং সিংহঃ উগ্রদংস্াভিঃ ক্ষুপরা চুর্ণিতা শিরোধরা 
গ্রীবা যেষাং তথা রুত্বা অস্রাংশ্চখাদ, তথা কালী চ অপবান্ চখাদ শিবদৃতী চ 

অপরাংশ্চখাদ ॥ ৩৫ 

তদনভ্তর, সিংহ তীন্ষুদস্তপঙক্ি ঘারা গ্রীবা বিদীর্ণ করত কতকগুলি 

অস্ত্ররকে এবৎ সেই সময়ে কালী ও পিবদৃত্তী অপর অস্থরগণকে ভক্ষণ 

করিতে লাগিলেন । ৩৫। 
সপ লতি 

ক “ততঃ সিংহশ্চখাদো গ্রং ং্াক্্রশিরোধরানি”তি নাগোজীসন্মতঃ পাঠঃ 



৩৭৬ স্রীস্রীচণ্ী। 

সস ৫ 6 কৌমারীশক্তিনিরিন্নাঃ কেচিনেশুর্হাস্থরাঃ 
বহ্ধাণীমন্ত্রপুতেন তোয়েনান্তে নিরাকৃতা; ॥ ৩৬ 
মাহেশ্বরীত্রিশুলেন ভিন্নাঃ পেতুস্তথাপরে। 
বারাহীতুণ্ডাতেন কেচিচ্চণাঁকৃতা ভূবি ॥ ৩৭ 
( নাগোজী ) নিরাকৃতাঃ ধবস্তাঃ | মন্ত্রোত্র শ্রণবঃ ॥ ৩৬1 ৩৭ ॥ 

তত্প্র। কোমারী। কেচিন্হাস্্রাঃ কৌমারীশক্ভিনির্ভিমাঃ কৌমাধা।ঃ 

শক্ত্যা বিদারিতাঃ সন্তঃ নেশু: নষ্টাঃ। অন্তে ত্রহ্ষণীমন্ত্পুতেন ত্রঙ্গাণা! আভি- 

চারিকমন্ত্েণ পুতেন সংস্কতেন তোয়েন নিরাকৃতাঃ নিরস্ত1ঃ সন্তো নেশু? 1 ৩৬ ॥ 

তত্প্র। মাহেশ্ব। তথা অপরে মাহেশ্বরীত্রিশ্লেন ভিমী বিদীর্ণাঃ সম্ভঃ 
পেতৃঃ। কেচিদনুরা বারাহীতুগুঘাতেন বারাহাঃ পোথপ্রহাবেণ চুনীরুতাঃ সন্বো 

হুবি পেতুং ॥ ৩৭ 

কতকগুলি মহান্তর কৌনারীর শক্তিদ্বারা বিদারিত হইয়া বিনাশ 

প্রত, অন্ত কতকগুলি ব্রহ্মাণীর মন্ত্রপৃত সলিল দ্বারা নিরাকৃত 

হইল 1৩৬| 

কতকগুলি ব৷ মাহেশ্বরীর ত্রিশুল দ্বারা বিদ্ধ হইয়া পররাশায়ী হইল, 
কম্তকগুলি বারাহী শক্তির তৃ্াঘাতে বিচুর্ণ হইল। ৩৭ | 

খণ্ডখণ্ডঞ্চ চক্রেণ বৈষ্ব্য দানবা কৃতাঃ। 
বজেণ চৈক্র্রীহস্তাগ্র-বিমুক্তেন তথাপরে ॥ ৩৮ 
( নাপোজী ) খণ্ডখণ্ডং খগুপ্রকারাঃ *গস্য খণ্ড বা যস্যাৎ ক্রিয়ায়াৎ 

তথ! কৃতাঃ। আদে “প্রকারে গুণবচনশ্” ইতি দ্বিন্বনূ। বজেণ চ খণ্ুৎ 

খণ্ড কৃত্ব! ইত্তেব ॥ ৩৮ ॥ 
ততুপ্র! খণ্ড । টিঝশ্যা চক্তেণ দানবাঃ খগ্থণ্ডং যথা ভঙতি তথা কতা: 

তথা ত্হ্্ীহস্তাগ্রবিমুক্তেন ধক্ীহস্তগ্রেন ক্ষিপ্তেন বজেব অপার খগ্ডণণুং কৃঙা 

ইতার্থঃ | খণ্ডুখগ্ুমতি গুণসাদৃশ্তে সমসবচ্চেতি দ্িত্বং সমাসবন্ব!ছিভক্তি- 

লুক চ॥ ৩৮। 

বৈষ্ণবী শক্তি চক্রের দারা (কতকগুলি ) অন্ুরুকে এবং এন্দ্রীশত্তি, 
স্বহন্তে বজনিক্ষেপ করিয়া অপর কত্তকগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিলেন 1৩৮ । 



নবমোহ্ধ্যায়ও ৩৭৭ 

কেচিদ্বিনেশুরত্বরাঃ কেচিন্নষ্টা মহাহবাৎ। 
ভক্ষিতাশ্চাপরে কালী-শিবদুতীম্গাধিপৈঃ || ৩৯ 

ইতি শরীযার্কপ্ডেরপুরাণে দেবীমাহাত্তযে নিশুন্ত- 
বধো নাম নবযোইধ্যায়ত ॥ ৯) 

দেবীভাম্যম। নষ্টা; পলাঁয়িতাঃ | ৩৯। 

ইতি শ্রীগো তমীষে শ্রীপঞ্চাননকৃতে দেবীভাষ্ো নবমোহধ্যায়ঃ | ৯। 

( নাগোজী ) বিনেশ্তযতাঃ ৷ নন্টাঃ পলায়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ইতি শিবভটুস্থতসতীগর্ভজ-,1গোজীভটুকৃতে সগ্ডুশতীব্যাধ্যানে 

নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥ 

তত্বপ্র। কেচিৎ। কেচিদনুর] বিনেশ্বঃ মতা) কেচিন্মহাহবীৎ মহীধুদ্ধীৎ 

নাঃ পলায়িতাঃ অপবে কালীশিবদতীমুগাপিপৈঃ ভক্ষিভীঃ ॥ ৩৪ | 

ইতি গয়ঘরবন্দ্যঘগীকুলোছ্ভবশ্রীগোপালচক্রবপ্তি-বিরচিতায়াং চণ্তীটাকায়াং 

তত্বপ্রকাশিকায়াং নিশুস্তবধূঃ | 

কতকগুলি অনুর ( যুদ্ধে ) নিহত হইল, কতকগুলি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 

পলাইল এবং অন্য কতকগুলি, কালী, শিবদুতী ও সিংহ কর্তৃক ভক্ষিত 
হইল । ৩৯। 

নবম অধ্যায় সমাপ্ত | ৯। 



কিস্পন্নোত্রুপ্্যান্ভ ॥ 

০ ০ 

খষিরুবাচ। 
নশুন্তং নিহতং দুষ্ট ভ্রাতরং প্রাণসন্মিতম্। 
হন্ঠমানং বলঞ্েব শুল্তঃ ত্রদ্ধোইব্রবীদ্বচঃ ॥ ; 

বলাবলেপদুষে তব মা দুর্গে গর্ববমাবহ | 
অন্যাসাং বলমাশ্রিত্য যুধ্যসে যাতিমানিনী ॥ ২ 

দেবীভাষ্যম । হ্র্গমাংশে ব্যাখ্যায়তে | ১। ২। 

( নাগোজী ) খধিরুবা6, নিশুভ্তমিতি ॥ ১ ॥ 

( নাগোজী বলেতি। বলগর্বেবেণ ছুবিনীত্ে ছূর্গে ! মা গর্ববমাবহ ৷ 
য! ত্মমত্তিমানিনী সতী অন্তাসাৎ বলমাশ্রিত্য যুধাস ইত্য্বড়ঃ 1 ২ ॥ 

তত্বপ্র। নিশুস্তং। শুস্তঃ দ্ধ; সন্ বচোহব্রবীৎ বক্ষামীণমুবাঁচ, উক্তার্থ- 
স্যাপি কচিৎ প্রয়োগাৎ বচ ইতি কথোপাদানম্। কিং কৃত্বা? প্রাণসম্মিত" 

প্রাণতুল্যং ভ্রাতরং নিশুস্ভং নিহত দষ্্ী, সৈম্ঞ্চ হন্যমানং দৃষ্টা ॥ ১।॥ 

তত্বপ্র। কিমুবাচেত্য।হ,-_-বলা । হুর্টে। ত্বং গর্ববমূ অহং সর্বজিত্ব- 

রীতি অহন্ব/রং মা বছ ন কুক, গর্বাকরণে হেতুমাহ__হে ব্লাবলেপছুষ্টে। বলং 

মাতৃগণঃ তশ্মাদবলেপো গর্বস্তেন দুষ্টে উদ্ধতে ' ঘা ত্বম্ অন্যাঁসাং বলং সামর্থ্য 

আশ্রিত্য যুধ্যসে । কীদৃশী? অতিমানিনা অত্যহঙ্গারবতী। “অবলেপস্থ গর্বে 

স্যাৎ লেপনে দৃষণেহপি চে”তি মেদিনী। পরমার্থস্ত বলযোগাছলং শক্তিমস্তম্ 

অবলয়তি নিরন্যতীতি ব্লাবূলা, যদ্বা বলম্ আ৷ সম্যগৃ ব্লতি উরতে অন্তর্ভাবিণ্যর্থ- 
স্বাৎ বর্ধয়তি বলাবল, সর্বাস্তর্ধামিত্বাৎ ভক্তান্ প্রবলান করোতি অভক্তাংশ্চ 

নির্বলান্ করোতি তশ্যাঃ সম্গেধনম্। নন সর্ববজনন্তাম্ অন্ধুগ্রহনিগ্রহলক্ষণবৈষম্য- 
মন্্চিতমিতি চেত্তজাহ--অপছুষ্টে অপগতং ছুষ্টৎ দোষঃ স্বপরভেদরূপং যস্থ্াঁঃ, 

নিরস্তস্বপরমতিভেদে তেষাং ভক্তাঙ্থসারেণ ফলদাত্রী॥ তথাচ, “সেবান্থবূপমুদয়ে। 

ন বিপর্ধ্যয়োহত্র” ইতি, “যে যথ। মাং প্রপদ্যন্তে” ইত্যাদি গীতাম্ত্র চ। ছুর্গে হে 

ছুজেয়ে! মনোবচসোরগোচরে ! গর্বম্ ওদ্ধত্যং মা! আবহ অর্থান্সাং মা প্রাপয়, 
অস্তর্তাবিপ্যরথস্বাৎ। যহুক্তং “সর্ধবেষামেব ধাতুনাং গ্যস্তাস্তর্ভাব ই্যতে। আম্গু- 
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কৃল্যাৎ প্রয়োগন্থ স্বেচ্ছয়া ন কথঞ্চনেশ্তি মন্্রকৌ মুদ্যাম্। এতেন কুপয়্া নুমৃতিং 
দা মামনুগৃহাণ ইত্যক্তম। যা তম অন্যাসামপি বলং দেহশক্তিম আশ্রিত্য 
তন্ময়ীভূয় যুদ্যসে, সর্বশক্িরূপত্থ1ৎ ) মতঃ কারণাৎ সা ত্বমঅতিমানিনী অতি- 

মানযোগ্যা ইত্যর্থঃ, কেবল* পূজার; অতো! ময়া অজ্ঞানাৎ যৎ প্রাগ্ু্তৎ তৎ- 

ক্ষম্তবামিত্যভিপ্রায়; | বলমৃপক্রমা “বলযুক্তোহন্তলিঙং স্যা্দি”তি মেদিনী ॥ ২ 

যি বলিলেন---প্রাণতুল্য ভ্রাতা নিশ্তস্তকে নিহত্ত এবং সৈন্যগণ হত 
হইতেছে দেখিয়া শুস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা বলিল । ১। 

হে দুর্গে! নি বলগর্বেব তুমি বড় উদ্ধত| হইয়াছ ; গর্বব করিও 
না; যেহেতু তুমি অতিপর্বিবতা হইয়াও পরবল আশ্রয় করত যুদ্ধ 

করিতেছ । ২। 

দেব্যুবাচ। 

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতায়া কা মমাপর! । 
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশস্ত্যো মদ্বিভৃতয়ঃ ॥ ৩ 

দেবীভাষ্াম্। অত্র জগতি অছমেকৈব, মম দ্বিতীয়া অপর] নাস্তি। অত্র 
নৈয়ায়িকাঃ_অত্র জগতীতি আধারনির্দেশাৎ ছৈতসায়ান্তপ্রতিষেধো ন সপ্তশতী- 
সম্মতঃ, কিন্তহি_-_ম্হামায়ায়াঃ সজাতীয়দৈতপ্রতিষেধঃ অস্ত্র চ এক এব দ্বিতীয়া 

অপরা ইত্যেষাং শব্ধানাং স্ফুটা ব্যার্ত্তিরুপপর্দাতে ; তথাহি--একেত্যন্ত একত্ব- 
সংখ্যাবতীতি মৃখ্যার্ঘকত্বশন্বাব্যুদাসাথমেবকারস্তেনৈকত্বসংখ্যান্ত-ব্যবচ্ছেদো বা 
একত্বসংখ্যায়া মহামায়েতরবৃত্তিত্বব্যবচ্ছেদে। বা প্রতীয়েত, তছৃভয়মপ্যনিষ্টং জগত 
আধারত্বেনাভিধানাঁদতঃ একৈবেত্যস্তার্থাভিব্যক্তয়ে কা দ্বিতীয়েতি দ্বৈত নিষেধ- 
যতি। এবঞ্চ শ্রতৌ যদেকমেবেত্যাদ্যভিহিতং তদপি দ্বিতীয়নিষেধপরমেব, 
নত্বেকত্বনংখ্যামাত্রবোধকমিতার্থম্পষ্টীকরণায় তত্রাদ্িতীয়মিতি বিবরণবদত্রীপি 

দ্বিতীয়! ক মমাপরেতি । নন্বেবমপি দ্বৈতনিষেধোহয়ং দবৈতসামান্ঠনিষেধলক্ষণস্ত- 
দ্বিশেষনিষেধলক্ষণো। বা? আদ্যে, জগত আধারত্বকীর্তন।সঙ্গতিঃ দ্বিতীয়ে কোহয়ং 

বিশেষঃ? তত্রোত্তরয়তি অপরেতি-_সঙ্জাতীয়েত্যর্থঃ ৷ পরা বিজাতীয়া, ন পর 

অপরা সজাতীয়া। অদ্বিতীয়মিতি শ্রতাবপি সজাতীয়দৈতপ্রতিষেধঃ সামান্তন্ত 

বিশেষপরত্বাৎ। সাজাত্যঞ্চ নিত্যজ্ঞানবন্ধেন বা স্বেতরসর্বাধিকবলবত্তেন বা 

পরমাত্মসহিতাদৃষ্টসমষ্টিত্বেন বা প্রকরণভেদাদধ্যবসেয়ম্। নম্ধু--ষদি স্বৎংসজা- 

তীয়দ্বিতীয়া নান্তি কা ইমাঃ স্তীমূর্তয়ঃ ইতি শুভভিপ্রেতপ্র্গং শুস্তমত্যসারেণ 



৩৮০ শ্রীশ্রীচন্তী ৷ 

নিরসিতুমাহ__পশ্তেতি। ও দুষ্ট! পশ্ঠ এতা মদ্বিভূতয়ো ময্যেব বিশস্তি। ও 
সন্বোধনে। “ও সম্বোধন আহ্বানে” ইতি মেদিন্থ্যক্েঃ | বিশস্তি-_ও, বিশস্ত্যো 
ইতি পদছয়মূ। বিশস্ত্যঃ সম্ভীতি শেষ ইত্যন্তে । তথাচাশয়ঃ_ শুন্তো হি ছৃষ্টঃ 
দেহাভিমানকপদৌষবন্বাথ । মমেত্যনেন দেবা! যঃ পরমাত্মা তৎসহিতাদৃষ্টসমষ্টি- 

রেতচ্ছরীরঞ্চেতি ত্রয়ং নির্দিদিশে, তত্রাদ্যয়োর্দেহাভিমানিনা তেন পরিজ্ঞাতুমশকা- 

তয়া সঙ্গাতীয়দেহমাত্রত্বৈতমবগত্য দৃষ্টা 'চ পুরতঃ স্ত্রীত্বেন সজীতীয়ানি বহুনি 
শরীরাণি, দেবীবচনস্ত।লীকত্বমাশঙ্ক্যতে- তন বুক্তং, যতস্তানি শরীরাণি ন দেবী- 

শরীরসজাতীয়ানি, তুল্যব্লস্বাভাবাদপি তু বিভূতিরূপাঁপি, অন্মদ্ীয়শরীরস্য কটক- 
কুগুলাদিবৎ, কুতে। ন তুল্যবলত্বমিতি চেৎ তচ্ছরীরাণাং_দেবীশরীরে লীনত্থাৎ, 
নতু দেবীশরীরস্য তচ্ছরীরে লয়ঃ। লয়স্থানং হি লীনাপেক্ষয়া প্রবলমিতি দৃষ্টং 
লোকে । দোষবাহুল্যাৎ তদ্বচসি শরদ্ধ'বিরহিতং শুন্তং সাক্ষাদেব লয়ং দর্শরতি | 
নন পরমাক্মসাক্ষাৎকার এব কথং তস্য ন নিরর্তিতে! দেবা! ? দোঁষবন্ধেনানপি- 

কারাদিত্যাপিরহনীয়ঃ | এতেনৈব সকলছদৈতব।দিমতং ব্যাখ্যাভম্। প্রদ্ধী- 
ত্তিনো বয়ন্ত সর্ব্বষোমেব বস্তুনাং মহা মাদাপ্রতিযঘোগিকা তাস্থভেদান্ুযোগি ব্ববিরহা- 

দেকেতি অত্যন্তভেদাপ্রতিযোগিনীত্যর্থঃ এবকারেণ শত্যন্থভেদপ্রতিযোগিত্বং 

নিষিধাযতে, ভেদস্কাব্যাপারৃস্তি তয়া অত্যাস্থভেদপ্রতিযোগ্যপি তদপ্রতিযোগি শ্তাৎ 

তচ্চ মা ভূদিতি। অপরা মন্তা--সমান্যিভেদান্গযোগিন্ঠপি কা মম দ্বিতীযা? 

অত্যন্তভেদব্যাপ্যদ্বিতীয়ত্বস্তাসত্বাদিতি । বেদাক্জিনস্ক__প্রতীতাভিপ্রায়েণ জগত 

মাধারতযা নির্দেশঃ ; অপর] অনন্ত। সর্কবেতি শেষ, যত অত কা দ্বিতীয়ে- 

ত্যর্চট। একৈবকা ছিতীয়া ইত্যেতৈঃ শন্দৈঃ সঙজগাতীয়বিজাতীয়ন্মগতভেদত্রয়- 

প্রতিষেধো লভ্যতে | ইদং হি ভেদত্রয়মন্তত্্ দৃশ্টাতে যথা ঘটে সজাতীয়াদঘটা- 
স্তরাছ্েদঃ, বিজাতীয়াৎ জাত্যাদের্ভেদঃ, স্থগতাৎ শ্বঘটকাৎ কপালাদেশ্চ ভেদঃ, 

নৈবং ব্রহ্মণি ; তৎসঙ্ক'তীয়বিজাতীয়বন্ন্তরাপ্রসিদ্ধেঃ, নচ অবস্তনো জগতো। 

ভেদঃ সেংস্যতীতি ব[চ্যং,১ বিবস্তাধিষ্ঠানস্রজো বৈবর্তিককুজঙ্গাতেদপ্রত্যয়স্থয 

তদ্দশায়ামসম্বাৎ__হুজহ্গবজ্জগতঃ পৃথক্সত্ববিরহেণ দশান্তরেহপি ততেদস্যসম্ভবাৎ 
নিরবয়বন্থ ভ্রহ্গণ: স্বগতভেদাভাবাচ্চেতি। প্রায়েণ সমানমন্তৎ। এতেন “অং 

রুদ্রেভির্ব সুতিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ1” ইতাদৈেকাক্ম্যবোধক-দেবী- 
স্বক্তমস্তরার্থ: সংগৃহীত | ৩। 

( নাগোজী ) দেবযুবাচ_এঁকৈবেতি । একা স্বগত-সজাতীয়াদিভেদ- 
হীন । বরমাত্মস্বরূপন্বাৎ,অপর অন্যা মম সহায়ভূত। ছিতীয়! কান্তি? 
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ন কাগীত্যর্থঃ। অনুভুয়মানভ্ত ভেদে! ন বাস্তব ইত্যাহ,-পশ্ঠেতি। 

বাক্যার্থস্য কর্ষ্মন্বম্ ৷ মন্বিভূতয় ইত্যনেন ভেদং নিরস্যতি ॥ ৩ ॥ 
তন্প্র। দেব্যুবাঁচ”-একৈবাহম্। অহুম্ অত্র জগতি একৈব অদ্বিতীম্নৈব, 

মম্ অপরা দ্ধিতীয়া ক? ন কাপীত্যর্থঃ? এতেন সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতা- 
হমিত্যুক্তমূ। হুষ্ট হে দুর্বদ্ধে! পশ্য এতা মদ্িতৃতয়ঃ মমাংশসন্ভূতাঃ ময্যেব 
বিশস্তযঃ সম্তি | যথা মদ্বিভৃতীঃ প্রবিশস্তীঃ পশ্য | দ্বিতীয়ায়াং জস্॥ ৩॥ 

দেবী বলিলেন,__হে দুষ্ট ! এই জগতে আমি ভিন্ন (আর) দ্বিতীয় 
কে আছে? আমিই একমাত্র বিরাজমানা আছি। এই দেখ আমারই 
বিভূতি ( অংশস্বর্প ) ইহারা আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। ৫। 

ততঃ সমস্তাস্ত। দেব্যো বরহ্ধাণীপ্রমুখা লয়ম্। 
তন্তা দেব্যান্তনৌ জগ্য রেকৈবাসীত্বদাদ্বিকা ॥ 8 

দেবীভাবাম। তনৌ শরীবে। ৪। 

( নাগোজী ) ভন্ত ইতি । তনৌ শরীরে । লয়ম্ অপৃথগ ভাবযূ। 
অনেন ব্রঙ্মাদিভ$ আবির্ভৃভীনামপ্যব্র লয়দর্শনেন সমস্তোপাদানত্বমন্যা 

এবেতি দর্শয়তি। তচ্চ মূলশকনভেদাদিতুত্তম্ ॥ ৪ ॥ 

তত্বপ্র। ততঃ। ঞমের্ববচনমিদম। অনন্তরং তা ব্রন্ধাণীপ্রমুখাঃ সমস্ত দেব্যঃ 

তস্য দেব্যান্তনৌ দেহে লয়ম্ ধক্যং জগ,: প্রাপুঃ। তদা সা অস্বিকা কৌশিকী 
একৈবাসীৎ ॥ 9 ॥ 

তদনম্তর সেই সমস্ত ব্রহ্মাণী প্রভৃতি দেবতা ( শক্তি ) সেই. দেবী- 

শরীরে লীন হইলেন, এবৎ তখন, একমাত্র দ্েবীই বিরাজ করিতে 

লাগিলেন । ৪1 

দেব্যুবাচ। 

অহং বিভৃত্যা বুতিরিহ রূপৈর্ষদাস্থিতা। 

তৎ সংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব ॥ € 
দেবীভানাম। বিভৃত্যেতি অসমানবিভক্তিকেনাপি রূপৈরিত্যনেনাভেদে- 

নাম্বেতি, বেদাঃ প্রমাণমিতিবৎ। যদ্দিতি আস্থানক্রিয়াবিশেষণম্। আসম্থানং 

বহস্থানং ব্যাপ্য অবস্থানম্। তৎ আস্থানম্। ময়েতাস্তমেকং বাক্যম্। বিভূতেঃ 



৮২, শ্রীশ্ীচণ্তী। 

স্থরূপার্নতিরেকা দ্বহুত্বপ্রতিভাসকত্বাচ্চ নাক্বৈতসিদ্ধান্তক্ষতিরিতি বেদাস্তিনঃ ৷ অন্ত- 
দ্থাখ্যাতার্থবিবেকেনোহনীয়ম্ । ৫_-১২। 

( নাগ্সোজী ) দেব্যুবাচ। অহমিত্ি। অহং বিভৃত্যশ্বর্ষ্েণে বহুভি 

রূপৈঃ বহহুত্বমাস্থিতা তবহুত্বং ময়া সংহতয্। তশ্মাদহমেকৈব ভিষ্ঠামি 
তমপি রণে শ্থিরে। ভবেতার্থঃ। অনেনাপি তদেব দৃট়ীকৃতম্ ॥ ৫ ॥ 

তত্বপ্র। দেবুযুবাঁচ,_অহম্। অহং বিভৃত্যা খশ্বর্ধেশ বিভুত্বেন ইহ যুদ্ধে 

বৃহুভী রূপৈর্ুর্তিভিঃ যৎ আস্থিতা যদবস্থানং কৃতবতী, ময়া তদবস্থানং সংহৃতৎ 

সঙ্ক্ষিপ্তং সা অবস্থা দুরীকৃতেত্যর্থঃ | একৈবাহং তিষ্ঠামি, ত্বম আজৌ যুছে 
স্থিরে। ভৰ অতঃ পরম্ খধিরুবাচেতি রুচিৎ সংহিতায়াং দৃশ্যাতে রুচিন্ন দৃষ্াতে চ। 

কিন্তু টাকাকভির্ন লিখিতম্ ॥ ৫ ॥ 
দেবী বলিলেন, আমি আমার ঈশ্বরত্ব দ্বারা যে সকল রূপ বিস্তার 

করিয়'ছিলাম, সে সমন্তই আমাভে বিলীন করিয়া এই একাকিনী যুদ্ধক্ষেত্রে 
'ব্রহিলাম, তুই শ্থির হ। ৫1 

ধাধিকুবাচ। 

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং দেব্যাঃ শুস্তস্য চোভয়োঃ। 
পশ্যতাং সর্ববদেবানামস্থরাণাঞ্চ দারুণম্ ॥॥ ৬ 
( নাগোজী ) খধিরুবা6--্তত ইতি | পশ্যতামিত নাদরে যী ॥ ৬ ॥ 

তব্বপ্র। খধিরুবাচ,-ততঃ। খধের্বচনমিদম। অনস্তরং দেব্যাঃ শুপুস্ঠ 

'চ উভয়োযুদ্ধিং ছন্দুদ্ধমিতি যাবৎ, প্রবরৃতে প্ররৃতম। কীদুক্? পশ্ঠতাং সর্ব্- 

দেবানাম্ অনুরাণাঞ্চ দাঞ্ণং ভয়ানকম্॥ ৬ ॥ 

খধি বলিলেন,_তাহার পর, দেবাস্থরগণের সম্মুখে দেবী ও শুস্ত 
এএই উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরন্ধ হইল । ৬। 

' শরবর্ষৈঃ শিতৈঃ শ্বৈস্তথাস্ত্ৈ শ্চৈব দাকুণৈঃ। 
তয়োর্যু'দ্মভুড়ু়ঃ সর্ববলোকভয়ঙ্করমূ ॥ ৭ 
( নাগোজী ) ভুয়ঃ মহৎ ॥ ৭। ৮ ॥ 

তৰপ্র। শর। ভূয়ঃ পুনরপি তয়োবু্ধমভূৎ। শরবর্ষেঃ বাঁণবর্ষণৈঃ তথা- 
-শব্ষশ্টার্থঃ, শিতৈঃ শালিতৈ; শিটন্বঃ খক্সা|দিভিঃ অন্্ৈঃ শজ্যাদিভি:। কীদশৈঃ? 



দশমোহ্ধ্যায়? | ৩৮৩ 

দারুণৈঃ ভীষণৈ:॥ কীদৃশম্? সর্বলোকানাং ভয়ঙ্করম্। তৃয়ঃ প্রচুরং যথা স্যাৎ 

তথা ভয়ঙ্গরমিতি ব। ; যদ্ধা যুদ্ধবিশেষণং ভূয়োইতিমহৎ ॥ ৭ | 

পুনরায়, ভীধণ শরবর্ধণ ও শাশিত অন্ত্রশস্ত্ের দ্বার! উভয়ের সর্ধব- 

লোকওয়ঙ্কর যুদ্ধ হইল । ৭। 

দিব্যান্তাস্াণি শতশে। মুযুচে যাহ্থাঘিক|। 

বভগ্জ তানি দৈত্্রস্তৎপ্রতীঘাতকর্তৃভিঃ ॥ ৮ 
তত্বপ্র। দিব্যা। অদ্থিকা যানি শতশে! দিবানি অলৌকিকানি আগ্নেয়া- 

লীনি অস্বানি মুুচে ক্ষিপ্তবতী, অথ অনস্তরং দৈতেন্্ঃ তৎপ্রতীঘ/তকর্তৃভিঃ তেষাং 

দিব্যান্মাণাং প্রতীঘাতো নিরাকরণং তৎকারিভিঃ প্রত্যন্সৈরিতি যাবৎ, অস্গূর্বাণা- 

দিভিববভগ্চ নিরস্তবান্ ॥ ৮ ॥ 

অনন্তর অন্বিকা, যে শত শত দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, দৈত্যাধি- 

পতি, সেই সমুদায় অস্ত্র, (অন্ত অস্ত্রের দ্বার! ) প্রতিখাত্ত করিয়া চুপ 

করিল । ৮। 

মুক্তানি তেন চাত্ত্রাণি দিব্যানি পরমেশ্বরী । 
বভগ্ত লীলয়ৈবোগ্র-হুঙ্কারোচ্চারণাদিভিঃ॥ ৯ 

(নাগো সী) উগ্রক তৎ ভুঙ্ক।রোচ্চারণঞ্চ তনাদিভূতৎ যেষামস্ত্রাণাম্ ॥৯1 

তত্বপ্র। মুক্তী। দেবী তেন শুস্তেন মুক্তানি দিব্যান্ন্তাণি উগ্রহঙ্কারো- 

চ্চারণাদিভিঃ উদ্ভট ক্রোধশবচ্চারণ।দিভিঃ লীলম়া অনায়াসেন বভঞ্জ, আদিনা 

ক্রোধদৃষ্্যবলৌকনাদয়ঃ | সমর্থয়তি বিশেষণেন,ঘতঃ পরমেশ্বরী সর্ববনিয়্ী, 

পরমসামর্থ্যশীলা বাঁ ॥ ৯॥ 

এবং সেই অন্ুরাধিপতিও যে সকল শিবাস্্র নিক্ষেপ করিল, পরমে- 

শ্বরী ( দেবী ) সেই সকল, শ্রচণ্ড হস্ক।র প্রভৃতি দ্বারা অবলীলাক্রমে ভগ্ন 

করিয়া ণিলেন। ৯। 

ডতশরতৈত্বীাচডাগয়ত সোইস্থরঃ। 

সাপি তৎ কুপিত। দেবী ধনুশ্চিচ্ছেদ চেষুভিত ॥ ১০ 

'( নাগ্গোথী ) ততনতম্মাৎ কুপিভা | ধনুঃ ইণুভিঃ সহ ॥ ১০ ॥ 



৩৮৪ শ্রীশ্রীচণ্ী। 

তত্বপ্র। তত্তঃ। অনস্তরং সোহস্ুরঃ শরশতৈর্বহভিরাণৈঃ দেবীম আচ্ছা 

দয়ত, ণিঙস্তাদাত্মনেপদম। সাপি দেবী কৃপিতা' সতী ইষুভিঃ তৎ তানি শর- 
শতানি ধন্শ্চ চিচ্ছেদ। ১* ॥ 

অনস্তর, সেই অসুর, শত শত শরদ্বারা দেবীকে আচ্ছন্ন করিয়া 

ফেলিল, দ্েবীও কুপিতা হইয়া বাণদ্বারা তাহার ধন্ুর্ববাণ ছিন্ন করি- 
লেন। ১০ | 

ছিনে ধনুষি দৈত্যেন্তরস্তথা শক্তিমথাদদে। 
চিচ্ছেদ দেবী চক্রেণ তামপ্যস্য করস্থিতাম্॥॥ 5১ 
(নাগোজী) ছিন্নে ইতি। তথা তেন প্রকারেণ ছিন্ে ধন্ুধীত্ান্বয়ঃ ॥১১। 

তত্বপ্র। ছিল্গে। অথানস্থরং দৈতোন্রঃ শুন্ভঃ ধনুষি ছিন্লে সতি তথা যথা 

দেবী কুপিতা তেনৈব প্রকারেণ কুপিতঃ সন্পিতি যাবৎ, শক্তিম আদদে অগ্রহীৎ, 

দেবী অস্থা শুস্ন্তা কবস্থিতাং হস্তস্থামেব তামপি শন্তহং চক্রেণ চিচ্ছবো 

ছিনবতী ॥ ১১ 

ধনুঃ ছিন্ন হইলে, দৈতাশ্রেট, শক্তি অস্ত্র গ্রহণ করিল, দেবী, ভাহা'র 
হস্তে থাকিতে থাকিতেই সেই অস্ত্র, চক্রহ্ধার ছিন্ন করিয়। ধিলেন। ১১। 

ততঃ খড়গমুপাদায় শতচন্ত্রঞ্চ ভানুমৎ। 

অভ্যধাবত তাং দেবীং দৈত্যানামধিপেশ্বর2॥ ১২ 

( নাগোজী ) তত ইতি। চশ্ম চেতি চেনাশ্বসারথেঃ সমুচ্চয়ঃ ॥১২।১৩। 

তব । ততঃ) ততঃ অনস্তরৎ টত্যানামপিপেশরঃ ঠদভাপ তীনামপি শাস্া 
শুস্ভঃ, যা অপিপ হে রাজন্' “দত্যানামপীহবর; শুস্থঃ থক্তাম্ উপাদায় গুহা 

ভানগুমৎ অতিকিরণশালি শতচন্্ং শতচন্ত্রাখ্যৎ ফলকঞ্চ উপাদায় তাং দেবাং 

তদখ অভ্যপাবৎ। শত চন্্রাঃ চন্দাক।রা মণমরা যন্ত্র তথ & ১২॥ 

অনন্তর অন্তরাধিপতি, খড়গ ও গ্রভাশালী শতচন্দ্র ( চশ্ম ঢাল) 

গ্রহণ করিয়। দেবীর প্রতি ধাবিত হইল । ৮২। 

তস্যাপতত এবাশু খড় গং চিচ্ছেদ চণ্ডিকা। 

ধনুর্ম কৈ শিতৈব1ণৈশ্চর্্ম চার্ককরামলম্ ॥ ১৩ 



দশমোগধ্যায়ঃ | ৩৮৫ 

*দেবীভাষ্যম। ধন্ুর্ুকৈরিতি সমস্তপদম্। অস্ত ধন্থরিতি কর্খপদং পৃথক, 
চকারেপণাশ্বসার থিসমুচ্চয়ঃ ইত্যন্তে ৷ ১৩। 

তন্বপ্র। তস্য । চগ্ডিকা আশু শীত্রম আপতত আগচ্ছতঃ তম্য খড্াং চর 

চ ধনুন্ম্তৈধনুষ ক্ষিপ্ত: হন্তক্ষেপ্যশরনিরাসায় ধন্ুঃপদত, শিতৈর্বব পৈশ্চিচ্ছেদ, 
কীদৃশম 2 অর্ককরামলং স্থৃর্যকিরণবদতিনিশ্লম্, উতয়ৌবিশেষণম্ ॥ ১৩ ॥ 

দে নিকটে আমিতে না আসিতেই চগ্িকা! ধনুন্মুত্ত' তীক্ষবাণ ঘ্বারা 

সহর তাহার দুর্ধ/কিরণ তুলা প্রভাবিশিষ্ট সেই খড়গ ও চশ্্-ফলক 
( ঢল) খণ্ড খণ্ড করিয়। ফেলিলেন । ১৩। 

হতাশ্বং ন তদ। দৈত্যশ্চ্র্নধন্ধ। বিসারাথ2 | 

জগ্রাহ মুদ্গরং যোরমঘ্িকানিধনোদ্যতঃ ॥ 5৪ 

দেবীভাদাম। তদ] খঙ্গচ্ছেদাদিসময়ে ; স শুস্তঃ হতাশ্বাদিঃ সন্ অস্থিকা- 

“নধনোদাতো ঘোবং যুদগরৎ জগ্রাহ | ১৪---১৭। 

( নাগোজী ) হবাহ,__হতাশ্ব ইতি ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ 

তন্বপ্র। হতা। তনা তশ্মিশ্লেবীবসরে স দৈত্যো। হতাশ্ো হততুরগঃ ছিন্প- 
গা বিশতসারধিশ্চ সন, এতেন পদাতিরিতি লভাতে ঘোরং ভয়ানক মুদগরং 

.লাহলগুড়ং জগ্রাঙ্, কীদৃক্? অদ্বিকানিধনায় উদ্াতঃ কৃতোদ্যোগঃ ॥ ১৪ । 

অশ্ব, ধঙ্গুঃ ও সারথি বিহীন হইয়া, তখন সেই অস্থর, অন্বিকাকে 
শিহত করিবার জন্য ভীষণ মুদগর গ্রহণ করিল । ১৪। 

চিচ্ছেদাপততন্ত্য মুদ্গরং নিশিতৈঃ শরৈঃ। 
তথাপি সোইভ্যধাবত্তাৎ মুষ্টিযুদ্যম্য বেগবান ॥ ১৫ 

তন্বপ্র। চিচ্ছেদদ। মাপতত আগচ্ছতন্তক্ক মুদগরং নিশিতৈস্তীক্ষৈত শবৈ 
শ্চিচ্ছেদ, চণ্ডিকেতি তৃতীয়ক্সোকাদশ্বেতব্যম্ । তথাপি অশস্ত্রোইপি স দৈত্যঃ 

মুষ্টম্ উদ্যঙ্গয প্রসারধ্য বেগবান সন্ তাং চণ্ডিকাষ্ অভ্যধাৰৎ | "বেগো জবে 
প্রবাহে চ মহাকালফলেছপি ০ে”তি মেদিনী ॥ ১৫ ॥ 

দেবী, আপিতে না আপিত্তেই তাহার সেই মুদগর তীক্ষ বাণস্বারা চূর্ণ 
করিয়া দিলেন, তখনও সেই অন্থুর অতিবেগে মুতি উদ্যত করিয়া! দেবীর 
প্রতি ধাবিত হুহ্ল। ১৫ 

চ81৫৩ 



৩৮৬ প্রীত । 

সমুষ্টিং পাতয়ামাস হৃদয়ে দৈত্যপুজবঃ। 
দেব্যান্তধ্াপি সা দেবী তলেনোরস্যতাড়য়ৎ ॥ ১৬ 

( নাগোজী) স মুষ্টিমিতি। দেবা হৃদয়ে ইত্যন্বয়ঃ। লং 
প্রন্থতচপেটঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ 

তত্বপ্র। বেগবত্তা-ফলমীহ,_-স মু। স দৈত্যপুঙ্গবঃ দেব্য। হৃদয়ে তাং মুষ্টি 
পাতয়ামাস মৃষ্ট্যা তাড়িতবানিত্যর্থ;। মুষ্টি; স্ত্রীপুংসয়োঃ । সা দেবী তঞ্চাসুব- 
মপি তলেন তলাঘাঁতেন চপেটেনেতি যাবৎ, উরি অতাভয়ৎ ॥ ১৬। 

দৈত্যাধিপতি, দেবীর হৃদয়ে সেই মুষ্ঠির আঘাত করিল, দেবীও 
তাহার বক্ষঃস্ছলে করতল দ্বারা প্রহার করিলেন । ১৬। 

ভলপ্রহারাভিহতে নিপপাত মহীতলে। 

স দৈত্যরাজং সহসা পুনরেব তথোখিত2 ॥ ১৭ 

তত্বপ্র। তলপ্র। সঃ দৈত্যরাঞ্জ: তলপ্রহারাভিহত: সন্ মহীতলে নিপপ[তি,, 
তথা সহসা তৎক্ষণমেব পুনরুখিতঃ ॥ ১৭ ॥ 

করতল প্রহার দ্বারা আহত হইয় সেই দৈত্যরাজ ভূমিতলে পতিত 
হইল, তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া পড়িল। ১৭ । 

উৎপত্য ৮ প্রগৃহ্যোচ্চৈর্দেবীং গগনমাস্থিতঃ। 
তত্রাপি সা নিরাধার! যুযুধে তেন চণ্তিকা ॥ ১৮ 

দেবীভাষ্যম্।. দেবী প্রগৃহথ উচ্চৈর্গগনমুত্পত্য উল্লম্ষনেন প্রাপ্য আস্থিতঃ | 
তত্রাপি গগনেহুপি, অপিঃ সমুচ্চয়ে, নিরাধার! সর্ববাধারত্তবেন স্বমহিমাতিরিত্ক ৫ 

ধারণহেতুশুন্যা ; যথান্ঠত্র সাধারত্বপ্রত্যয়দশীয়ামপি বস্ভতো নিরাধারা গগনে- 

হপি তথাবিধৈব সা চণ্ডিকা তেন যুধুধে। গগনস্থয ঘারণহেতুত্বাভাবেহপি তত্র 

তশ্থাঃ স্থিত ন প্রযত্বাতিশয়ঃ , কিন্তু পৃথিব্যাদাবিব স্থিত্বা ডুযুধে। নিরাধারতন্ 

তম্াঃ সর্বত্র তৃল্যমিতি ভাবঃ। অত্রার্থে স্রতি:_“স কন্মিন প্রতিষ্িতঃ স্ব 

মহিম্বীতি। ১৮। 

( নাগোজী ) উচ্চৈ্গগনম্ ইত্যঘ্য়ঃ | আস্থিত আশ্রিতুবান্। নিরাধারা 
স্বপ্রযত্বেতরপাভাভাবহেতুহীন! | তেন শুস্তেন ॥ ৯৮ ॥ 

'তত্বপ্র। উৎ্প। দেবীং প্রগৃহ উচ্চৈরুৎপত্য উদ্ধংঘুগত্বা গগনম্ আকাশম্ 



দশমোইধ্যায়ঃ। | ৩৮৭ 

ান্থিতোহভূর্দিতি শেষঃ। সা চগ্ডিকা তঙ্জাপি গগনেহুপি নিরাধারা নিরাশরয়া 
সতী তেনাম্বরেখ সহ যুমুধে ॥ ১৮ ॥ 

উঠিয়া, দেবীকে গ্রহণ করত উচ্চ আকাশে গমন, করিল, দেবী চণ্ডিকা 
সেখানেও, অধারশূন্া৷ হইয়া (শুন্যে ) তাহার সহিভ বুদ্ধ করিতে 
লাগিলেন । ১৮। | 

নিষুদ্ধং খে তদ। দৈত্যশ্চণ্ডিক। চ পরম্পরমূ। 
চক্রতুঃ প্রথমং সিদ্ধ-মুনিবিম্ময়কারকম্ ॥ ১৯ 

দেবীভাষ্যম্। বডিশবিদ্ধমীনমিব শুভ্তং নিযুদ্ধকৌশলেন ক্রীভয়স্তযাঃ ষঃ 
সময়ঃ তদানীস্তনমিতি প্রথমমিত্যস্থার্থঃ। ১৯। 

( নাগোজী ) নিযুদ্ধৎ বান্যুদ্ধৎ, ত্ুদিশেষণৎ, প্রথমমিতি মুখ্যার্থকম্। 
সিদ্ধাঃ দেবযোনিবিশেষাঃ | মুনয় খষয়ঃ ॥ ১৯ ॥ 

তত্বপ্র। নিযু। তদা প্রথম দৈত্যঃ চগ্ডিকা চ পরম্পরম্ অন্তোন্তং খে 

আকাশে নিযুদ্ধং বা্যুদ্ধং চক্রতুঃ। কীদৃশং যুদ্ধং? সিদ্ধা যোনিবিশেষাঃ, 
তথাচ, “সম্পন্নাষ্টগুণৈশবর্্যঃ সিদ্ধ ইত্যভিধীয়তে” ইতি । মুনয়ো মননব্যাপারাস্তেষা- 
মপি বিম্ময়কারকং বিশ্ময়জননম্, কারণমিতি কচিৎ পাঠঃ । যদ যুদ্ধং কীদৃশম্? 
প্রথমম্ অতিত্রেষ্ঠম্ অভূতপূর্ববং বা। “নিযুদ্ধং বাহ্যুদ্ধে ক্তাদি”ত্যমরঃ ॥ ১৯ ॥ 

তখন, আকাশে, প্রথমতঃ, দৈত্য ও চণ্ডিকা উভয়ে সিদ্ধ ও মুনিগণের 

বিস্ময়জনক বানুযুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১৯। 

ততো নিযুদ্ধং স্থচিরং কৃত্বা তেনাঘিকা সহ। 
উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে ॥ ২০ 

দেবীভাষ্যম্। সুচিরমিতি ক্রীড়াকালব্যাপ্ডিরুক্ত1। শেষং স্ুগমম্। ধুঅ- 
লোচনাদিশুস্তাস্তাঃ কামক্রোধাদিলক্ষণাঃ ষট্, সরশ্বতী নাম জান্লক্ষণদেবতা৷ | 

তান্ুন্ুলয়ামাসেতি বূপকরসিকানামাশয়োইপি প্রাগুক্তরূপেণানুচিস্তনীয়ঃ ।২০-__২৮ 

ইতি শ্রীগৌতমীয়ে শ্রীণঞাননকতে দেবীভাষ্যে দশমোহধ্যাযঃ। ১০ । 

( নাগোজী ) উৎপাত্য কন্দুকবছুপরি ক্ষিণ্তঃ পতনসময়ে চরণমুদ্ধ ত্য 
ভ্রাময়ামীস, ধরণীতলে চিক্ষেপ েত্যর্থ ॥ ২০--২৩॥ 

তন্বপ্র। ততঃ॥ তত: অনন্তরমূ অশ্বিকা তেন শুস্তেন সহ সু চিরং বহুকালং 



৩৮৮ শ্ীস্্ীচণ্তী। 

ব্যাপ্য নিযুদ্ধং বাহযুদ্ধং কত্ব! উৎ্পাতা উর্তাকৃত্য ভ্রাময়ামাস, হ্রশ্বাভাব আর্য£। 
ধরণীতলে চিক্ষেপ ক্ষিপ্তবতী চ॥ ২৪ ॥ 

অনস্তর, অন্বিকা, তাহার সহিত বহুক্ষণ বাহ্যুদ্ধ করিয়!, তাহাকে 

উর্ধে উৎক্ষিণ্ত করত ঘূর্ণিত করিয়া ধরণীপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। ২০। 

স ক্ষিপ্তো ধরণীং প্রাপ্য মুষ্টিযুদ্যম্য বেগিতঃ। 
অত্যধাবত দৃষ্টাতু! চণ্ডিকানিধনেচ্ছয় ॥ ২১ 

তত্বপ্র। সক্ষিপ্তো। স শুভ্তঃ ক্ষিপ্ত: সন্ ধরণীং প্রাপ্য মু্টিম উদ্যম্য 

প্রসীরয়িত্বা বেগিতো। জাতবেগ: সন্ চগ্ডিকানিধনেচ্ছয়। চণ্ডিকায়! মারণেচ্ছয়। 

অভ্যধাবত, স কীদৃক্? ছুষ্টাস্তা ছর্ববুদ্ধিঃ, দৃষ্টাপ্যবোধাৎ ॥ ২১ ॥ 

নিক্ষিপ্ত হইয়া, সেই দৃষ্টাত্সা অস্ত্র ভূমিতল প্রাপ্ত হইলে মুষ্তি উদ্যত 
করত চশ্ডিকাকে নিহত করিবার জন্য ধাঁবিত্ত হইল । ২১। 

তমায়ান্তধ ততে৷ দেবী সর্্বদৈত্যজনেশ্বরমূ। 
জগত্যাং পাতয়ামাস ভিত্বা শুলেন বক্ষসি ॥ ২২ 

তত্বপ্র। তমা। অনস্তরং দেবী আয্মানস্তম্ আগচ্ছস্তং তং শুস্তং শুলেন বক্ষসি 
ভিন্বা জগত্যাং পাতয়ামাস, কীদৃশম্? সর্বেষাং দৈত্যজনানামীশ্বরম্ ॥ ২২। 

অনন্তর দেবী, আগত প্রায় সেই, সকল-দৈত্বের শ্রেষ্ঠ শুন্তের বক্ষঃ- 
স্থালে শুল বিদ্ধ করত তাহাকে ধরাশী মী করিলেন । ২২। 

স গতাস্থঃ পপাতোর্ব্যাং দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ। 
চালয়ন্ নকলাং পৃথ্থীং সান্ধদ্বীপাং সপর্ববতাম্ ॥ ২৩ 

তন্প্র। সগভা। স শুভঃ দেবীশূলাগ্রবিক্ষতঃ দ্বেব্যা: শূলশ্রেষ্ঠেন বিদা- 
(রিত: সন্ উর্ব্যাং পপাঁত, কীদৃক্? গতাসুঃ গতপ্রাণ ন তু মুচ্ছিতঃ, পতনেন 

কিং কুর্ধবন? সকলাং সমগ্রাং পৃধীং চালয়ন্ চলয়ন্ কম্পন্নণ্, আর্ষে হৃম্বাভাবঃ | 

যদ্ধা'চলনং চালঃ তং কুর্ববন্, যত্বা চালয়ন্ স্থানাস্তরং প্রাপয়ন্নিবেতি নিরতিশয়- 

চলনমেৰ পর্যাবসিভম্। সমগ্রতাং দর্শয়তি,__শান্ধিদ্বীপাং সমুদ্রদ্বীপসহিতাং, 
সপর্ববত্তং পর্ববতৈঃ সহিতাম্, যহ্থা মগ্ডলভেদচলনে সমগ্রভৃমিচলনাভাবদর্শনা ত্র 
খগুচলনাভাবায় সকলামিত্যাদ্দিবিশেষণম। তথা ঢান্ভুভসাগরধূতভার্গবীয়ম্, 
“বান্নব্ :বিংশতিশতং ত্বাপ্নেযধে নবতিশ্চলেৎ। অশীতিদ্ত চলেদৈক্রে. সপ্ততি- 



দশমোধধ্যায়ঃ | ৩৯৮৯ 

বারুণে চলেৎ” ইতি। বিংশতিশতাদীনি যৌজনানীত্যর্থঃ তত্র ব্যাখ্যানাৎ 
এতগু অনস্তভ্স্তা জন্তকম্পাদস্তত্র, তত্র সমগ্রচলনোক্তেঃ ৷ তথা5 বৈষণবে, “যদ 

বিজস্ততে দেবো মদাঘৃর্ণিতলোচনঃ ৷ তদা চলতি তরেষা সশৈলবনকানন1” 
ইতি। কারণাস্তরে কাশ্যপহ,_ “ক্ষিতিকম্পমাহরেকে মহদস্তর্জদলধাসিসন্বৃতম্। 

তৃভারক্ষিপ্নদিগ্গজনিশ্বাসসমুস্তবং চান্তে” ইতি, তত্রৈব যোজনভেদ: ॥ ২৩॥ 
দেবীর শুলাগ্রের আঘাতে মৃক্ত সেই অন্তর, সকল সমুন্র, ্বীপ, পর্বত 

ও পৃথিবী কম্পিত করিয়া ভূমিভলে পতিত হইল । ২৩ | 

উৎপাতমেযা2 সোক্কা যে প্রাগাসংস্তে শমং যযুত। 
সরিতো মার্গবাহিন্থান্তথানংস্তত্র পাতিতে ॥ ২ঃ 

( নাপোজী ) উৎপাঁতেতি। উৎপাতসূচকা মেঘাঃ শুভ! দেবানাৎ 

দৈত্যানামণ্ডভাশ্চ, উল্কা দিব্যতেজঃ। প্রাক শ্স্তবধাৎ। তথা 

ভম্বৎ অরিতে! মার্গবাহিন্ঠঃ * পূর্বববদৃৎপথগামিন্ত আসন। তত্র- 
শুদ্তে ॥ ২৪--২৬ ॥ 

তত্বপ্র। উৎপাত । প্রাক্ পূর্ববং যে সোক্কা উক্কাভিঃ সহিতাঃ উৎপাত- 
মেঘ উৎ্পাতহ্থচকা মেঘাঃ, উৎপাতমেঘাঃ শাকপাথিবাদিবৎ, আসন্ স্থিতাঃঃ 

তন্মিন শুস্ভে পাঁতিতে মারিতে সতি তে সমং শীস্তিৎ সৌম্যক্ষপং যযুঃ প্রাপ্তবস্তঃ 
তথা সরিতো নদ্যঃ মার্গবাহিস্ঃ অন্থলোমশ্োতসঃ আসন্ জাতাঃ ॥ ২৪। 

পুর্ব্বে, মেঘ সকল্গ উক্কাযুক্ত থাকিয়া! উৎপাত্তসূচক ছিল, সেই অনুর 
নিহত হইলে, সেই সমুদয় মেঘ সৌমাভাব ধারণ করিল, এবৎ নদীসমুহ 
যথাস্থানে প্রবাহিত হইত্তে লাগিল । ২৪ । 

ততঃ প্রস্নমথিলং হতে তম্মিন্ দূরাত্মানি। 
জগৎ স্বাস্থ্যমতীবাপ নিম্মালং চাভবন্নভ: ॥ ২৫ 

তত্বপ্র। ততঃ অনস্তরং তশ্মিন্ ছুরাত্তনি শুভ্তে হতে মতে সতি অখিলং 

জগৎ প্রসন্নং সৎ প্রকুষ্টং সৎ অতীব স্থাস্থ্যম অপি প্রীপ্তবং, নভঃ আকাশঞ্চ 

নিশ্মবলম্ অভবৎ ॥ ২৫। 

অনস্তর দুরাত্ম! সেই অনুর নিহত হইলে, নিখিল সংসার প্রসম্মত। 

লাত করিল, জগৎ অতীব শান্ত হইল, আকাশ নির্শীল হইল। ২৫। 



৩৯১০ জ্রীকীচণী ৷ 

ততে। দেবগণাঃ সর্বের হর্ষনির্ভরমানমাঃ। 

বভৃবুমিহতে তশ্মিন্ গন্ধর্্বা ললিতং জ ১ ॥ ২৬ 
অনস্তর, সেই অশ্বর নিহত হইলে, দেবগণ অশীব আহলাদিতচিত্ত 

হইলেন, এবং গন্ধর্বগণ হৃললিত গীত পাহিতে লাগিলেন! ২5 । 

অবাদয়ংস্তথৈবান্টে ননৃতুশ্চাপ্মরোগণাঃ। 
বন? পুণ্যান্থথ। বাতা; সুপ্রভোইভুদ্দিবাকর '। ২৭ 

( নাঁগোজী ) পুণ্য! অনুক্ুলাঃ ॥ -৭॥ 
তত্বপ্র। ততঃ সার্দপদাম। ততঃ অনপ্তরং ভম্মিন্ শ্রস্তে নিহতে সতি 

সর্ব দেবগণাঃ হর্ধনির্ভরমানসা আনন্নপূর্ণচিন্তা বভূবুঃ, শন্দর্নব|£ বিশ্বা বসু প্রভৃতঘ: 

ললিতং মনোহরং যথ| ভবতি তথা! জণ্ডঃ গীতবন্তঃ,তথা অন্কযে কেচিৎ গন্ধর্ববা অবা- 

দয়ন মুদাদীনিতি শেষঃ। অপ্নরে[গণা: উববশ্যাদয়ঃ ননৃতুঃ নুন্তবন্তঃ ॥ ২৬।২৭। 

কতিপয় গন্ধর্ব্ব বাদ্য করিতে লাগিল, অপ্নরোগণও নৃন্য করিতে 

প্রনৃত্ত হইল, বায়ু অনুকুলভাবে বহিতে লাগিলেন, এবং দিবাক উজ্জ্বল 

গ্রভ1 ধারণ করিলেন । ২৭ । 

জন্তবলুশ্চা গ্রয়; শান্তা; শান্তদিগ জনিতম্বনাঃ।.২৮ 
ইতি শ্রীমার্কণ্ডেন পুরাণে শুভ্তবধো নাম 

দশখঘোহ্ধ্যায়ঃ।| ১০ ॥। 

( নাগোজী ) জান্বলুরিতি। অগ্রয়ঃ আহবনীয়াদয়ঃ শাস্তাঃ সৌমযাঃ 
সম্ভো জন্বলু; ! শাস্তাঃ দিশ্ষু জনিতাঃ স্বনাঃ উৎপাতাসুচকম্,রণাদি- 
কা! যেষাং তে ॥ ২৮ ॥ 

ইতি শিবভট্ ত্র সতীগর্ভ-সমুস্তব-নাগোজীভট্কৃতটাকায়াং 

দশমোহুধায় ॥ ১০ ॥ 

তত্প্র। ববুঃ। বাতাঃ পুণ্যাঃ স্ুখদাঃ শৈতাসৌগদ্ধ্যমান্দাযুক্তা ববুঃ বাস্তি 

শ্ম, দিবাকর: সুর্ধ্যঃ অুপ্রভঃ শৌভনকিরণোইহভূৎ. শুস্তভিয়া প্রাক নিয়মিতকির- 

পস্বাৎ। অগয়ে! হক্ষিপ্যাগ্র্যাদয়ঃ আয়: শাস্তাশ্চ কুৎসিতশব্ববামাবর্তার্চিরাদি- 
রহিতাঃ ঘন! শাস্তাঃ ছিম্নশিখত্বার্দিরহিতাঃ জজনুঃ জলিতবস্তঃ | কিন্তৃতাঃ ? 



একা দশো্ধ্যায়ত। ৩৯১ 

শান্তা দিক্ষু জনিত: স্বনো ষৈঃ শুভম্থ্চকদিক্ষু ক্নিতশব্ধা: যদ্বা শাস্তা শুভ- 
হুচকণ দিগ্ যেষাং প্রদক্ষিণশিখা ইত্যর্থ:, জনিতঃ স্বনঃ শুভশ্থচকশ্ব্বঃ স্ফোঁট- 
কাদিরহিতো ঘৈঃ তে চ তে চেতি। তথাচ বায়ুপুরাণম্, “অর্চিন্নান্ পিশ্ডিতশিখ: 
সা্পিকাঞ্চনসান্িভঃ ৷ অিপ্চঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহিঃ স্তাঁৎ কার্ধযসিদ্য়ে |” অশ্তভ- 
লক্ষণ ব্রশ্দপুরাণে” অল্পে কুক্ষে সম্ফুলিজে বামীবর্তে ভয়ানকে। কৃষ্ণাচ্চিষে 
সুহুর্গদ্ধে তথা লিহতি মেদিনীম। ফুৎকারবতি পাবকে” ইতি। এভদ্দোষ- 
বহিতাঃ। যদ্বা শাস্তদিগ, যথা স্যাত্বথা জনিতম্বনাঃ। পাঠীস্তরমমূল- 
কত্বাদ্বেষম॥ ২৮ ॥ 

ইতি গষঘনডবন্দ্যঘটীকুলে।ড্তব-শ্রীগোপা লচক্রবর্তি-বিরচিতায়াং চণ্ডীটাকায়াং 
তত্বপ্রকাশিকায়াং শুস্ভবন্ধঃ | 

অমিদেবও | পুর্বে ) চতুর্দিকে জনিত উৎপাত্তসুচক-শব্দহীন হইয়া 
শার্তভভাবে প্রভ্বলিত হইলেন। ২৮। 

দশম অধ্যায় সমাপ্ত | ১০ 

ঞম্লিলতম্পাতুম্যান্সঞ 1 

ধষিরুবাচ। 
দেব্য। হতে তত্র মহাত্বরেনে 
সেন্দরাঃ স্বরা বহিপুরোগমান্তাম্। 
কাত্যায়নীং তুষ্ট বূরিষ্টলভতা- 
দ্িকাশিবন্তাস্ত বিকাশিতাশাঃ ॥ 5 

দেবীভাষ্যম। বহ্ছিপুরোগমাঃ “অগ্নিট্ব দেবানাং মুখমিতি শ্রুতেঃ। হষ্ট- 

লগ্ভাৎ ইষ্টল।ভাৎ। কেবলগ্ক লভের্ঘণি পদছয়ং লাভো লস্ত ইতি পদ্মনাভঃ ; যদ্ধা 
ইষ্টসম্পা্দনাৎ কাত্যায়নীং তুষইবুঃ। ণিজস্তলভধাতো বূপমূ। বিকাশিবক্রাঃ 

প্রসন্নমূখা কেবশ্সং ন তথাবিধাঃ তু কিন্তু বিকাশিতাশ!ঃ-_ দিজ্মগুলমপি প্রস্ী- 
কত তৈ:। দৈত্যনির্জিতানাং দ্নেবানাং যঃ খনু মুখমলিনিমা তেজোহানিশ্চ 



৩৯২, শ্রীপ্রীচগী। 

জজ্ঞে শুস্তনিধন হেতুকেন তদবসানেন সন্তং হি রজন্তমোহভি ভবান্মুক্ত- 

মিতি বিজ্ঞাপয়ন মহর্ষি: পরমদেবতাস্ব তিলক্ষণমারাধনসুপদর্শয়তীত্যুপ- 

ক্রমণিকা ! ১ । 

( নাগোজী ) খধিরুবা6,-দেব্যেতি। তত্র যুদ্ধে বহিপুরোগমীঃ 

বহিমুখ্যাঃ, কাত্যায়নীমিত্যনেন পরম্পরমাসামৈক্যৎ সূচয়তি ; ইট 
শুস্তাদিবধন্য লল্তাৎ প্রাপ্ডেঃ। মুমাগমঃ ।'বিকাশীনি বিকম্বরাণি বক্রাণি 

যেষাং তে। তুঃ পাদপুরণে । বিকাসিত। আশ। যেঃ 1 ১॥ 

তত্বপ্রী। যদজ্ি -কমলছন্দ-মছন্গুণলব্ধয়ে। স্বস্তি সম্ভতং সম্ভস্তাং বন্দে 

জগদীশ্বরীম॥ অথ নিঃশেষবিনাশিতাশেষশজ্রণাং দেবানাং নির্ভয়হর্ষবিল“সত- 

শীচগ্ডিকা-ভক্ত,াদ্রেকমাহ,__খিরুবাচ-_দেব্যা। তত্র তশ্মিন মহামুরেন্দে 

শুস্ভে দেব্যা হতে সতি সেন্্াঃ ইন্্রসহিতাঃ সুরাঃ তাং কাত্যায়নীং তুষ্ট,বুঃ স্বত- 
বস্ত, কাত্যায়নাশ্রমে প্রাদুর্ভৃতত্বাৎ কাত্যায়ণী। কীদৃশাঃ? বহিপ্রোগমাঃ 

বন্ছিঃ পুরোগম: অগ্রগো যেষাং, বন্ধেঃ পুরোগমত্বং ততঃ প্রাক্ স্বশ্মিন্ হুতেহপি 
চকুপুরোভাশাদে লাভাভাবাৎ তশ্মিন্ মুতে সতি তত্প্রাপ্তিসস্তাবনয়া হর্ষাতিরেকাৎ 

ইঞ্টলস্তাৎ ম্বাভীক্টপ্রাপ্তেহেতোঃ বিকাশিবন্তরাঃ অন্তহর্ধীতিরেকাঁৎ উৎফুল্লবদনাঃ। 

আর্ষো হুমূ। কীদৃশাঃ? বিকাশিত।শীঃ বিকাশিতা উদ্দীপ্ত। আশা। দ্িশো৷ যেষাং, 

যদ্ধা বিকাশিতাঃ আশ] দিশো ঘৈঃ, তদানীং শক্রনাশীৎ পুনঃ স্বন্বতেজোলাভাৎ 

উজ্ভ্বলীকৃতদ্দিশ ইত্যর্ঘঃ | যদ্ধা প্রথমং ধুত্রলোচনাদিবধসময়ে আঁশাঃ স্বস্বাধিকার- 

প্রাপ্তিবাঞ্ছ। মুকুলিতা ইবাসন্ তদানীং শুস্তে হতে সতি বিকাশিতা৷ প্রস্ফুটিত আশা 

বাঞছ। যেষাম্, অনস্তরমেষাং ফলোথপত্তেঃ ॥ ১॥ 

খধি বলিলেন, যুদ্ধে, দেবী কর্তৃক মহান্থুর (শুস্ত-) নিহত হইলে, 

বহচিপ্রমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ, স্ব স্ব অভীষ্ট পৃণ হওয়ায় প্রফুল্ল বদন 
হইয়া এবং দি্বগুল উত্তাসিত করত সেই কাত্যায়নীর শ্তব করিতে 
লাগিলেন । ১। 

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ 
প্রসীদ মাতর্জগতোইখিলম্য। 
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং 
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরন্য ॥ ২ 
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দেবীভাষ্যম্। দেবি! তামস! গর্বহেতুত্বাৎ সংহারহেতুত্বাদ্েতি প্রাপ্ুক্তম্। 

্রপ্ার্ডিহরে ! সাত্িকি ! পালনহেতুত্বাৎ) মাত:! রাজসি! হ্যটিহেতৃত্বাৎ। 
এতৎ সন্বোধনত্রয়ং ব্যাসেন ॥ বিশ্বেশ্বরীতি ত্রিগুণায়াঃ সমাসেন সন্বোধনম্। কেবলা- 

ৃষ্টসমন্ত্রের্জড়ায়াঃ .প্রকুতের্বা ব্যাবর্তনায় ছ্বিতীয়ং দেবীতি পরমাত্মানং বোধয়তি, 
দ্যোতনহেতু'াৎ। প্রপশ্নার্তিহরে ! প্রপন্নানামার্িঃ তাং হরতি। দ্বিধা খলু 

মুখ্যাঃ প্রপন্না ভবস্তি, যোগজসাক্ষাৎকারলক্ষণতত্বজ্ঞানবস্তঃ তদর্পিতকন্ম্নীণঃ, 
কর্ষিণস্চ ৷ কন্মণৈব ভক্তিরুপাদেয়া । তেষামার্থিঃ সংসারলক্ষণা গীড়া ৷ এতদুক্তং 
শ্রতৌ__“তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্তঃ পন্থা বিদ্াতে আয়নায়” স্মৃতৌ চ- 
“মামেব যে গুপদাস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে” ইতি । অস্রবাধ।দিরূপাবান্তৃ- 

রার্তিশ্চ গৌনপ্রপন্জানাং ত্বদেকশরণাগতানাং সকামানামপি বিনাশ্যতে ভব্ত্যা | 

প্রসীদেতি অস্মান্ প্রতীতি শেষঃ। মাতৃব্বমন্।ঃ প্রতিপাদিতপ্রায় বক্ষাতে চ। 

অখিলম্ত জগতঃ তত্প্রতি প্রসীদ। যদ্বা অখিলম্য জগতো মাতরিত্যস্তং তৃতীয় 

সম্বোধনম্। প্রসীদ প্রসীঙ্গ, রাগাতিরেকাদ্দিরুক্তিরিতি । হে বিশ্বেশ্বরি ! 

প্রসীদ। প্রসাদফলং প্রীর্ঘয়ন্তে পাহি বিশ্বমিতি, ন চৈতদম্মাকমন্থুচি তপ্রার্থন- 

মিত্যাবেদয়ন্তি ত্বমীশ্বরীতি । চরাচরেশ্বধ্যাঃ চরাঁচরপালনমুচিতমেবেতি, এতেনাপি 

জভবাদিমতমপাস্ততে | ২। 

( নাগোজী ) দেবীতি। প্রপন্না ভক্তাঃ ৷ আদরে প্রসীদেতি ত্রিরঃ্তি 

চরাচরশ্য মধো ত্বমীশবরী স্বতন্বা । ইত্বরৎ সর্ববং ত্ৎপরতন্ত্রমিতি ভাবঃ ॥২। 

তত্বপ্র। স্ভতিমাহ-_দেবি। হে দেবি! প্রসীদ প্রসন্তা ভব। হে প্রপন্নার্তি- 

হরে প্রপন্নীনাং শরণাগতানাম্ আর্তিত্বঃখং তাং হরতীতি পচাদিঃ, সম্প্রতি শিজ- 

ছুঃখহরণেন তথা সম্বৌধয়স্তি। হে অখিলন্ত জগতে! মাতঃ জনযিত্রি। প্রসীদ, 

যদ্বা সম্প্রতি দেব্যা তারিতদুঃখাঃ পরান্ প্রত্যভিমুখীকুর্বস্তি, অখিলন্য জগতঃ 

সম্বন্ধে প্রসীদ | হে দেবি বিশ্বেশ্বরি ! ত্বং প্রসীদ বিশ্বং জগৎ পাহি। নগ্গে- 

তন্ময়া কৃতম্ অন্তেষাং পালনায় অন্তং কিমিতি ন প্রার্ঘযধ্বমিতি চেততাছঃ- হে 

দেবি! ত্বং ত্বমেবেতাহ্ং, চরাচরন্য স্থাবরজ্গমাত্খবকন্ত জগত; ঈশ্বরী স্বামিনী, অতঃ 

কমন্তৎ প্রার্থয়ামহে ইতি ভাবঃ। অত্র কৃতপরমোপকারাং দেবীমতিশয়হর্ষেণ 
পুনঃ পুনঃ প্রীর্ঘয়াস্তে ইতি ন্ পৌনকুক্তম্ । তথাচ--পপ্রমাদে বিদ্সয়ে হর্ষযে কোপে 

দৈশ্চেহব্ধারণে। সম্ত্রমেহপ্যন্থুকম্পায়াৎ পুনরুক্কির্ন হুষ্যতীতি |” ভক্তাাতি- 
শয়েন বা। ২। 

হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও, তুমি যে শরণাগত ব্যক্তির দুঃখ- 
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নিবারণী, তৃমি যে নিখিলজগতের জননী, তুমি প্রসন্না হও । হে বিশ্বে- 

শ্বরি! তুমি প্রপন্ন। হও। হে দেবি! তুমি চরটুরের অধীশ্বরী, 

( অতএব ) এই বিশ্ব রক্ষা কর॥ ২॥ 

আধারভূত। জগতস্তুমেকা 

মহীগরূপেণ যত; স্থিতাসি। 
অপাং স্বরূপাস্থৃতয়৷ ত্বয়ৈত- 
দপ্যাধ্যতে কৃৎস্মমলজ্ঘ্যবাধ্ে ॥ ৩ 

দেবীভাষাম। ত্বমেকা জগত আধারভূতা ধতো৷ মহীন্বরূপেণ স্থিতাসি 

অদুষ্টন্ত জন্যমাজ্র প্রতি হেতৃতয়। জন্জনকয়োৌরভেদোপচারাচ্চ মহাঁমায়ায়া মহী- 
স্বরূপনুমুপপদ্যতে নিবেদিতমিদমসকছুত্তরত্রাপ্যেতদন্ম্মরণীয়ম। যদ্বা পৃথি- 

ব্ন্তস্থঃ পরমাক্ম। দেহস্তে! জীব ইবাধতিষ্তে,মানুষ।দিদেহো জীবস্যেব পরমাত্মনো - 

ইপি পৃথিবী শরীরবিশেষঃশরীরবিশেষত্বাদেব তৎস্বারূপ্যোক্তিঃ ৷ তথাচঃশ্রুতিঃ__ 

“ষঃ পৃথিব্যাং তিন্ পৃথিব্যা অন্তরো ঘহ পৃথিবী ন বেদ য্ক পৃথিবী শরীরমি”তি। 
ইয়ং হি পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অস্ত্র ইত্যাদিনা আধারাধেয়ভীষ ভেদসন্থদ্ধ- 

ঞ্োপদর্শয়স্তী পরমায্মপৃথিব্যোন্তাদাত্মাবুদ্ধিং বাঁধতে, পৃথিব্যাঃ শরীরবিশেষত্বঞ্ষোপ- 
দিশতি। এবঞ দেহাজ্মানৌ একীকৃত্য স্ুলো৷ দেবদত্তে' জানাতীতি ব্যবহীরবৎ 

পরমাত্মনে! মতীন্বরূপত্বোক্কিক্পপদ্যতে ৷ পূর্ববত্তোত্তরত্র চ যথাম্বমিয়ং রীতি- 

রন্থুসরণীয়া। জগত ইতি পৃথিব্যা উপরিতনানাং বস্তৃনাং গ্রহণম্। মহান্বরূপে- 

ণেত্যুপলক্ষণং তন্মান্রগ্রহণঞ্চ মুগ্ধপ্রবোধনায় দৃষ্টাস্তরূপেণ। উপলক্ষিতঞ্চ পরমা- 
্বনঃ স্বব্বপম্। তথাহি শ্রয়তে--_“তাম্মিন লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব” ইতি “উভে অশ্মিন্ 

দ্যাব[পৃথিবী অস্তরেব সমাহিতে ।” ইতি চ। অপামিতি পূর্ববদ্যাখ্যেয়ম্। 

অত্র শ্রতিঃ_-“যোহপন্থ তিষ্ন্নপামস্তর আপো যং ন বিছুঃ যন্যাপঃ শরীরমি”তি। 
নৈয়ায়িকমতমিদম্ । বেদান্ত্াদিমতে সর্বতাদাজ্যাদ যথাশ্রতমেতহুপপদ্যতে। 

কৎনস্স* জগৎ আপ্যায্যতে আনন্দ্যতে । হে অলজ্ব্যবীর্যো, অনতিক্রমণীয়- 

শক্তে ।৩। 

( নাগোঞ্ী ) আধারভূতেতি | তত্র হেতুঃ মহীন্বরূপেণেতি শ্থিতিঃ। 
অপাংম্বরূপস্থিতয়া অবভিন্নস্বরূপেণেতি স্থিতয়! । গ্মকত্বাৎ সমাস | 

আপথাযাতে । ও প্যামীত্যতঃ কশ্্ণি যক । অনেনোজলক্ষণেন সার্বাত্যুৎ 
বিবক্ষিতম্ ॥ ৩ ॥ 



একাদশোধিধ্যায়; ৩৯৫ 

তত্বপ্র। নম্থ ধাঁরণাপ্যায়নাদিনা অনেকৈরেব জগদ্রক্ষ্যৎ কথমহমেকৈব 

পান্তামি ইতি চেন্ন তেযামপি ত্বদ্রপত্বাদিত্যাহঃ_-আধার। স্বং জগত আধার- 
ভূতা আশ্রয়রূপা। তৎ কুতঃ? যতো মহীন্বরূপেণ পৃথিবীরূপেণ স্থিতাসি। 

নন্থু মহা! সহ পরিচ্ছি্নায়া মম আপারাধেয়ভাবো ব্যক্ত এব কথং তদ্রপতা৷ ইতি 

চেত্তত্রাহঃ-_একা অদ্ধিতীয়। । তথাঁচ শ্রুতিঃ “অজামেকা” মিত্যাদিঃ । ন কেবল- 

মেতাবৎ কিন্তু ত্বয়া কৎন্নং সমগ্রম এতজ্জগৎ আপ্যাষ্যতে আপ্যায়িতং ক্রিয়তে 

এতৎ সমর্থয়িতৃৎ বিশেষণমাহুঃ__অপাংস্বরূপস্থিতয়েতি । ন্বরূপেণ স্থিতা শ্বরূপ- 
স্থিত তয়। জলব্ষপয়েতার্থঃ। সমস্তশ্তাসমন্তেন ইতি সঙ্গতিঃ। অপরিচ্ছেদ্যতা- 

মাহুঃ__হে অলজ্ঘ্যবীর্ঘে অনতিক্রমণীয়শক্তে | ৩॥ 

তুমিই একমাত্র জগত্তের আশ্রয়, যেহেতু তুমি পৃথিবীরূপে অবস্থিতা, 
( আবার) তুমিই জলরূপে এই অখিল বিশ্ব আপ্যায়িত করিতেছ, তোমার 
শর্তি। অনতিক্রমণীয়। | ৩। 

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনম্তবীর্য্য। 
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া । 
সন্মোহিতং দেবি সমস্তমেত- 

স্ব বৈ প্রন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ ॥॥ ৪ 
দেবীভাষ্যম। ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিঃ পালনহেত্বদৃষ্টসমষ্টিরিতি সাত্বিকী, বিশ্বস্থ 

বীজং ন্থষ্টিহেত্বদৃষ্টসমষ্টিরিতি রাঁশসীঃ হে দেবি! দ্যোতনশীলে ! পরমাত্মসাহি- 

ত্যেন প্রকাশরূপে! এতৎ সমস্তং ত্বয়া সম্মোহিতমিতি তাঁমসী, এবং স্ব 

মায়াসি অদৃষ্টসমষ্টিরসি সান্ধিকী রাজসী তামসীতি ভ্রিরূপঃ ন কেবলমেবংকূপ। 

কিন্ত পরমা-_-পরমাস্মস/হিত্যাছ্যৎকর্ষবতী অত এব অনস্তবীর্ধ্যা অসীমসামর্থাা_ 

“ভীষাঁম্মাদ বাতঃ পবতে” ইতি “ন তন্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে” ইতি চ শ্রুভেঃ। 

ত্বং প্রসন্না রজস্তমোহভিভববিরহিত1 অন্গৃহ্তী বাঁতৃবি জগতি মুক্তিহেতু -- 

শ্টোক্ষহেতুর্ভবসি “সংসারমোক্ষস্থিতিবদ্ধহেতৃরিতি ঞুতেঃ। নৈয়ায়িকাদিমতে- 
নেদম্। তথাবিধসাংখ্যঘে|গমতে তু সন্বাদয়ো গুণভেদাঃ অদৃষ্টসম্টিস্বানে চ 
প্রকৃতিরিতি বিশেষঃ ৷ বেদাস্তিমতে তু মায়া ত্রিগুণা। চেতনোপহিতা মায়া 

মায়োপহিতং বা চৈতন্তমিত্যেকোহ্থঃ । তত্রাদ্যকল্পঃ শাক্তানাম্ অস্ত্যকল্পো 

বৈষ্ণবাদীনামিতি সর্বত্র শ্মর্তব্যম্। তত্রেশ্বরসংজ্ঞ! ঈশ্বরীসংক্ঞা বেত্যন্তদেতৎ । 
বৈষকবীশক্িঃ বিষ্কোঃ শক্তিরেব মহামায়েতি বৈষ্ণাবাঃ। সিদ্ধান্তিভিত্ব সর্ব- 
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. স্বরূপত্থাদিয়মেতানৃশানি চোক্তযত্তরাণি সমাধীয়স্তে । যথাষথং মতাত্তরাণি দর্শিত- 

দিশ] সুধীভিরস্থ্বর্তনীয়ানি | ৪! 

(নাপোজী ) ত্বমিতি। আদ্যপাদে পালনশক্ি্মন্ত্বম । হ্বিতীয়ে 
কারণশভিনত্ত্্য । মায়া অবিদ্যা । তয়েষ্ঠ*ষ সম্মোহিতৎ সংসারগ্তে 

পাতিতম । তৎ ক্ং মোক্ষো! নান্যেবেত্যত আহ-_ত্বং প্রসন্ন কৃত- 

প্রসাদ! বৈ প্রসিদ্ধ ভুবি জগতি মুক্তিহেতৃঃ ॥ ৭ ॥ 
তত্বপ্র। ত্বমিতি। ত্বং পরমা মায়া উক্তরূপা মহামায়াসি ৬ভবসি। নন্ 

মায়া পরমেশ্বরী শক্তিঃ প্রসিদ্ধ কথম্হমিতি চেত্ৃত্রাহঃ _বৈষ্কবী বিষুঃস্বদ্ধিনী 

শক্তিঃ। কীদৃশী? অনস্তবীর্ধ্যা ছুরত্যয়া অপারশক্তিরিত্যর্থ। তদুক্তং 

গীতাসু,_“টদবী হোষা গুণময়ী মম মায়! ছরতায়া” ইতি । অতঃ পরমা পরম্ 
ঈশ্বরং মাতি কর্তৃভোক্কৃভাবেন বশয়তি ইতি পরম তদুক্তং,_“স ঈশো যদ্ধশে 

মায়! স্ জীবে যন্তয়ার্থিত;” ইতি । এতদেব স্ষুটয়তি__সন্মোহিতমিতি, অর্থাৎ 

ত্বয়া এতৎ সমন্তং জগৎ সম্মোহিতং বিষৃঢ়ং কৃতম্। তছুক্তং দশমে,_- 

“বিষ্োর্ায়া ভগবতী য়া সন্মোহিতং জগ"দিতি। ন কেবলমেতাবৎ 

কিস্ত জগৎকীরণমপি ত্বমিত্যাহঃ_ত্বং বিশ্বন্ত বীজং সমবায়িকারণম্ । তথা" 

চোক্তং--“প্রকৃতির্ধশ্ঠোপাদান”মিতি | নারদীয়ে চ,_“ভাবাভাবন্বরূপা সে”ত্যাঁদি 

কার্যকারণরূপেত্যর্থঃ ৷ মুক্তিদাত্রী চ ত্বমিত্যাহঃ। বৈ নিশয়ে ত্বং প্রসন্ন সতী 

তুবি জগতি মুক্তিহেতুঃ মুক্তেঃ কারণম্ এততু ব্যাথাতমেব । তুবীতি তীর্থাদি- 

দেশবিশেষা গ্রহপরিহারয়োক্ত | ত্তয়ি প্রসন্নায়/ং যত্র কুক্াঁপি স্থিতস্য মুক্তির্ভবম্- 

তীতি। তহুক্তং৮_বিদ্যাময়ে! ঘঃ স তু নিত্যমুক্ত ইতি ॥ 9 ॥ 

তৃ'ম বিষুর শক্তি, তোমার বীর্য অনস্ত, তুমি বিশ্বের মুলকারণ এবং 

পরম মায্ারূপে অবস্থিত! । তুমিই এই জগৎ মুগ্ধ করিয়া রাধিয়াছ ; 
এ জগতে তুমি (যার প্রতি ) প্রসঙ্না, ( তাহার ) মুক্তিলাভ হয়, অর্থাৎ 
তোমার প্রস্মতাই মুক্তির কারণ । ৪ 

বিদাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ 
স্রিয়, সমস্তাঃ সকল জগৎহ্। 
ত্বয়ৈকয়। পুরিতমদ্বৈয়তৎ 
কা তে স্তৃতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ ॥ « 

মেধীত।ষ্যহ। হে দেবি! সমস্তাঃ বিদ্ব্যাঃ, সকলাঃ স্বপ্ন কিং বহন] সমজ্তাঃ 
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তেন] বস্ধবিশেষাঃ তব স্বৎসম্বদ্ধিণঃ-_-উৎপাদ্যত্বাদিভ্যঃ, অত এব একা তয়! 

অন্থয়া জগৎ পুরিতম্ ৷ একা সজাতীয়দ্বিতীয়রহিত। মাতা ত্বমেব জন্তজাতং সৃষ্ট 
জগৎপুরিতবত্যসি। অস্ান্মাহ ক্রতি:_-*ক্রাত্যন্থং প্রাণৈক খধিরতা শ্বন্ত 
সৎপতিং। বয়মাদ্যন্ত দ[তাবে। পিতা স্বং মাঁতরিশ্বন” ইতি । তছুপব্যাখ্যানং হি 
প্রাণো নাম জীবনাদৃষ্টম্ ইন্দিম।শি তৎসাপেক্ষপ্ররত্তীনীতি তদধীনান্থ্যক্তিবৈচিত্র্যেপ 
সমর্থিতানি। জীবনাদৃষ্টলক্ষণশ্য শ্রাণস্যোৎক্রমণং তদসাধারণলিঙ্গশ্বাসপ্রশ্বা- 
সয়োরত্যন্তোপরতিঃ ৷ তচ্চ জীবাত্মসংযে|গবিশেষ প্রধ্ংস এব ঘটতে। ইন্দিয়াণি 
সাক্ষাদ্ ভোগসাধনানীত্যহস্কারস্কীতানি জীবনাদৃষ্টেন সমং পম্পর্ধিরে বয়্ং প্রীণা 
ইতি। সতি জীবনাদৃষ্টে জীবান্মনংযোগবিশেষসম্পাদেন বিকলেক্িয়স্তাপি প্রাণন- 

মথ জীবনাদৃষ্টোতক্রমণং জীবানম্মস যে।গবিশেষপ্রধ্বংসোপক্রমসাধ্যং যাবদারন্ধং 
তাবদিক্রিয়াণি স্বয়মেব বিকলীভবন্তি তুষ্বুঃ যন্্রায়মপি মস্তোহন্তর্তবতি । হে 
প্রাণ' জীবনানৃষ্ট ! ত্বং ব্রাত্যঃ ব্রতাহঃ: ব্রতপাধ্য ইতি ফলিতং কর্মন্বন্তত্বাৎ। 

একো মুখ): খষিঃ সর্ধপ্র।নহেতুঃ, ত্বয়া বিন। জন্যজ্ঞানস্তাসর্ভবাঁৎ। বিশ্বন্ক অত্বা 

অন্থ৷ অত্তা অশ্ব মাতা ইত্য।দযাঃ সমান।র৫খকাঃ অদৃষ্টরূপতয়! জন্তমাত্রং প্রতি 
হেতৃত্বেন মাতৃহে কিঃ, যদ্যপি ফেবলং জীবনাদৃষ্ং ন জন্যমাত্রহেতুঃ তথাপি 
তদঘটিতাদৃষ্টসা মান্তস্ তথাত্তেন তহুক্রেরূপপাদনীয়স্বাৎ। সংপতিঃ অন্তালঙ্গন 

মন্তবেণ স্বয়মেব রক্ষকঃ। আদান তব স্বত্বাম্পদীভূতা৷ ইতি ষষ্ঠযর্থাৎ বম্ং দাতারঃ, 
স্বদর্থ, বলিমুপহর|মঃ রাঁজ্ঞ ইব প্রজাঃ। মাতরিশ্বনঃ প্রাণবায়োস্ত ত্বং পিত। 
জনয়িতেতি। এতে নাদৃষ্টস্তা্বাত্বমুক্তং, পরমাত্ব্সহিতন্য তম্য তু সুতরাং তথাত্ব- 
মিতি নৈয়।য়িকমতম্। সিদ্ধান্তিনস্ত প্রাণো যথাঙ্রতার্থো মুখ্যঃ ইন্দ্িয়াণি তু 

গৌণানি ! ত্র যধোক্তবূপেশ প্রাজিতানি ইন্দ্রিয়্াণি প্রাণমেব মুখ্য তুষ্,বং 
তন্ত্ মুখ্যপ্রাণস্ত বিশ্বমাতৃত্বং প্রাণপ্রককতেম হামায়ালক্ষণব্রদ্ষণে। মাতৃহমাদ্ায় 

কাধ্যে কারণধন্মরোপ।দ্ বোধ্যম্, মুকুট প্ররুতেঃ কাঞ্চস্থ্য কটকহেতুত্বমাদায় মুকু- 
টন্ত কটকহেতুত্ববৎ ৷ অন্তথা প্রাণন্যাপি বিশ্বান্ত*ততয়৷ শ্বস্য স্বমাতৃত্বং কথমুপ- 

পদ্যতাম্? বিস্তর-ত্বত্ত! চরাচর গ্রহণাদি”তি ব্রন্ধস্থত্রগৌতমভাষ্যে দ্রষ্টব্যঃ । অস্ত 

শ্রতস্তবন্তোপস:হারদশায়ামপি মাতেব পুআন্ রক্ষস্বেতি মন্ত্রে মাতৃস্বাজাত্যমুপ- 

দর্শিতং মাতৃভাবেন মহামায়াগ্রহণস্ত জননাদিহেতুকমিত্যজ্জ ন কন্যচিদ্ বিশ্রাতি- 

পত্তি:। যদেবংরূপা ত্বং তশ্মাৎ তে তব স্ভতিঃ কা? ন কাপি স্ভতির্ভবতি কথ- 

মিতাত্রাহ-_স্তব্যপরা পরোক্তিরিতি। স্ভতিহি স্তব্যপর৷ স্বত্যপ্রতিপাদিক] পর 
উৎরঞ্! আরোপিতোৎকর্ষবোধিকা উদ্ভিঃ প্রশংসারূপা! ৷ মতান্তরে তু স্কতিহি 

পন্না অন্ত স্তব্যাদতিরিক্তা উক্তির্বতি । অজ্র তু নৈবং ভবত্য। বিদ্যারপত্ব।- 



২৯৮ শ্রী হীচণ্ডা 

ছ্যপলক্ষিতসর্বস্ব রূপত্ব!ৎ উক্তেএপি ত্বত্তোহনতিরেকাঁৎ। স্ভতিরপি ত্বমেকেতি ন 

তে স্ভতির্টত ইতি ভাবঃ1। অন্রচ মতে বিদ্যাঃ সমস্তাঃ তব ভেদাঃ ত্বৎস্বরূগ 

বিশেষাঠ সকলাঃ চতুহষট্টিকল।সমেতাঃ সমস্তস্তিয় তব ভেদাঃ কিৎ বহুনা একয়া 

ত্বয়েব জগৎ পুরিতং__সম্গ্রমেব জগৎ ত্বদীযন্বরূপাস্তর্গতমিতি প্রথমপাদ- 
তয়ার্থঃ॥ ৫ ॥ 

( নাগোজী ) বিদ্যা ইতি অঙ্জানি বেদাশ্চন্বারঃ মীমাৎস! হ্যায়বিল্তরঃ | 
পুরাণৎ ধণ্মশান্্রঞ্চ বিদ্যা হোতাশ্চতুর্দশ | আয়ুর্বেবদধনূর্বেব্দগদ্ধর্ববার্থশা্ৈ 

সহাক্টাদশ ভেদাঃ অংশাঃ সকলাশ্চতুঃষট্টিকলোপেতাং পাতিব্রত্যসৌন্দর্ধয- 
তারুণ্যাছ্যপেতাঃ সমস্তাঃ স্ত্িয়োছপি ভবাংশ।2। ত্বপ্নৈকয়ৈত্তৎ পুরিতম 

অন্তর্ধবহিশ্চ ব্যাপ্তম্। এবঞ ত্বস্তঃ পৃথপ ভূতন্তাভাবাৎ। অতন্তে স্গত্ে 

বিষয়ে পরাপরা! গৌঁনী মুখা। চ হয! উক্তিস্তদ্রপা স্ততিঃ কেত্যর্থঃ। যথা 
াক্ত'রূপা ত্বমেবাতঃ কা তে স্ত্রতিঃ ॥ ৫ ॥ 

তন্বপ্ । নন্ধু বিদ্যাবিদ্যাভ্যামেব বদ্ধমোক্ষো প্রসিদ্ধ কথং তস্থ্যা বন্ধমোক্ষ- 
হেতুত্বমিতি চেত্তত্রীহঃ_বিদ্যাঃ! হে দেবি! সমস্ত! বিদ্যা যজ্ৰবিদ্বার্থবিদ্যা- 
স্তব ভেদ! মূর্তয়ঃ । তথাঁচ বিষুপুরাণং*“ঘজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্বিদ্যা চ 
শোভনে । আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী। আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী 
বার্তা দগুনীতিত্বমেব চ।” ইতি অতঃ প্রবৃত্তিনিরত্তিবে।ধকবিদ্যারূপত্থাৎ বদ্ধমোক্ষ- 
হেতুরিত্যর্থঃ। তথাচ ভাগবতে,_“বদ্ধোইস্যাবিদ্যয়ানাদের্বিদয়া চ তথেতর হতি। 
ইতরে। মোক্ষঃ | যদ্বা বিদা। অষ্টাদশ, তথাঁচ, _“অঙ্গানি বেদাশ্ত্বারে! মীমাংসা 

স্তায়বিস্তরঃ ৷ ধন্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্য| হোতাশ্চতুর্দশ ॥ আয়ুর্বধেদো বন্দে 

গম্ধববশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থস্ত বিদ্য। হাষ্টাদটশেব তু ॥” এতেনাপি 
বদ্ধমোক্ষহেতুত্বং বিদ্যাভেদৎ। জগৎসু সকলাঃ কঙ্াশ্চতুঃষষ্টিঃ তৎ্সহিতাঃ 

স্বিয়শ্চ সমস্তাম্তব ভেদাঃ! নন্বেবষপি 'অজামেকা মিত্যাদি শ্রতিপ্রতিপার্দিত- 

মদ্ধি তীয়ত্বম্ অন্থ্া ব্যাহতং কলাসহিতানামেব স্বন্ুত্তিত্বোক্তেরিত্যাকাজ্ঞায়ামাঁতিঃ 

-স্বয়ৈকয়েতি। একযা সজাতীয়বিজাতীয়ভেদরহিতযা ত্তয়া এতৎ জগৎ পুরিতং 
ব্যাপ্য স্িতম্। তছুক্তৎ নারদীয়ে,“যথা হরির্জগদ্যাপী তশ্ঠ শক্তিস্তথানঘা | 

দাহশক্তিরধথাঙ্গারে স্বশ্রয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সেয়ং “ক্তিঃ পর বিষ্গেজ্জগৎ- 

সর্গাদিকারিণী। ব্যক্তাব্যক্তন্বরূপেণ জগদ্ব্যাপ্য ব্যবস্থিতে"তি | এত্েন সকল! ইতি 
যছুত্তং তনুখ্যতয়। “কুদ্রাণাং শঙ্গরশ্চান্মীতিবৎ | কম্তৃতয়া অন্বয়া জগজ্জনযিত্র্যা 
ঘটেষু মৃদ্বৎ। অতএব তে তব স্ভতিঃ কা নৈবেত্ার্থঃ। স্ভতিস্ববপমাহঃ_ 



একাদশোছধায়ঃ। ৩ ৯ 

গ্তবোতি, যতঃ স্তব স্য স্তবনীয়ন্ত পরাপরোক্তিঃ গুপমুখ্যোক্তিরেব, স্বতিত্ত তব 
সর্ববস্বরূপায়া ন ঘটত এবেতি স্ততিরেব ন ভবতি, কিন্তু স্বরূপাখ্যানমেৰ ইত্যার্থঃ। 
স্তবোতি বিশে্ষণে ক্কচিৎ সামান্যাবাধন।ৎ যঙ, যদ্ধা স্তব্যানাং পরেষাম্ অর্ধা- 
চীনানাম্ অপরোক্তিঃ অনর্ধবচীনত্বোত্তিরেব স্ভতিঃ। যথা ব্রহ্মণো রাজসন্েঘপি 
সন্বপ্রধানতাবর্ণনম্। যথা বা খগুমণ্ডুলাপিপস্য লার্বভৌমত্তেন বর্ণনাদি। যঙ্থা 
তব কা স্ভতিঃ স্ভতিরেব ন ভবতি ভর্তি কিমেতদন্ুব্র্ণাতে ইতি চেত্রত্রাহঃ__ 

স্তবোতি | জ্ঞবাং স্ততি: ভাবে যঙ. স্তবাৎ স্ততেঃ পরায়াঃ পারবর্তিগ্তাস্তব অপ- 

রোক্তিঃ অন্ধ বাঁদমাত্রমিত্যর্থঃ যথান্থুভবমেব বর্ণনাৎ ॥ ৫॥ 

ছে দেবী! সমস্ত বিদ্যা এবং পক্কল স্ত্রী তোমারই অংশম্বরূপা । 

জগজ্জনী”" এক! তুমিই অখিল পরিব্যাপ্ড করিয়। রহিয়াছ ; ম্ত্তরাং 

তোমার আর ভ্রেব কি? কেনন!--আরোপিত গুণ বর্ণনার নাম স্ত্বৃতি, 

সেই স্তি তোমার ত:সম্তব নাই। (তুমি স্ততির অবিষয় সৃতরাৎ 

তোমার আবার স্তব কি ?)। 1 

সর্ব্বভূতা যদ দেবী স্বর্গমুক্তিপ্রদায়িনী। 
ত্বং স্তৃতা স্তুতয়ে ক বা ভবন্ড পরমোক্তয্বঃ ॥ ৬ 
দেবীভাষ্যম্। ন্যায়াদিমতে পরমদেবতায়াঃ সর্বন্বরূপত্থারোপেণ ঈশ্বরত্থ- 

প্রমিত্যা বা বাচিকাহ্যাপাসনং ভবতি উভয়ঘৈব ন স্তবপ্রসক্তিরিত্যাহ-_ 
সর্ববেতি। পূর্ববমন্ত্রে সামান্তঃ স্তবাসম্ভবোইভিহিতঃ, অন্তর তু বিশেষেণোভয়থেতি 

পৌনরুক্তযপরিহারঃ। দেবী দ্যোতনশীলা ক্রহ্মরূপা। যদা স্তোতৃর্ঘস্তামব- 

স্থায়াং সর্ববভূ তা সর্বস্ব রূপা-তদা স্তয়ে স্ততিশ্বরূপনির্বাহিকাঃ কা: পরমোক্তয়: 

আরোপিতোৎকর্ষবোধিকা উক্তয়ে৷ ভবন্ত- বা অথবা যদ! স্ভোতুর্ঘস্তা মবস্থায়াং 

স্ততা বাউমনঃকাধৈরুপাসিতেতি যাবৎ ত্বং স্বর্সমুক্তিপ্রদায়িনী তত্রাপি স্ভতষে 

কা: পরমৌক্তযে ভবন্ত ।. আরোপিতোৎকর্ষপ্রত্িপাদনং স্ততিঃ, সা! সর্বস্বরূপতা- 

জ্ঞনকালে ন ঘটতে, ন বা ন্বর্গাপবর্গপ্রদাত্রীয়মিতি জ্ঞীনকালে সম্ভবতি, তদ্দান- 

সমর্থায়াঃ সর্বেধাৎকর্ষন্য বাস্তবন্ধার্দিতি ভাবঃ | যদেতি যদীত্যর্থকং বা তেনায়- 

মর্থঃ__ঘদি ত্বং সর্ব ভা, যদি বা স্ততা। সবর্গমুক্তিপ্রদায়িনীত্যন্ত সর্বেশ্বরীতি তাৎ- 

পর্য্যম__পরিতুষ্টো হি সম্রাট অকিঞ্চনমপ্যাটটীকতু মলং ভবতি ১ উভয়খৈব স্ততযে 

' কাঁং পরমৌক্তয়ঃ সম্যগ্ ষথার্থবচনানি ভবন্ত। একতরতন্বমবিদুষা মপ্যন্মীক ময়ং 

নিশ্চয়ো যৎ স্বপ্রকাশরূপাং ভবতীং স্বরূপতঃ স্তোতুমপি ন কশ্চিদীষ্ট ইতি ভাবঃ । 



৪০০ শ্রীক্রীচণ্তী ; 

অত্র করে স্বরূপকীর্তনস্য স্ভতিবিশ্ষত্তবপক্ষেহপি ন ক্ষতিঃ যত; তঙন্বরূপন্য পণ 

জ্েয়হেন তৎকীর্তনবূপা স্ততিরপি ন সম্ভবতীতি বোধ্যম্॥ ৬ ॥ 

( নাগোজী) পুনরূণি স্ভতেরঘটনামাহ-_সর্বেবতি । সর্ববতূতা 
বিশ্বাত্মিক। দেবী দ্যোতনধীল। স্বগমুক্ত্যোঃ প্রকর্ষেণ দাত্রী ত রদ তং সততা 
তদা বা স্ততয়ে পরম। অধিক! উল্ত়ঃ কা ভবস্ত । ন কাপীত্যথঃ ॥ ৬॥ 

তত্প্র। এতদেব ম্পষ্টয়তি পুনঃ সর্ব । যদ? ত্বং সর্ববভূতা সর্মন্বরূপা। 

তথাচ দেবী অবিবুপ্তচিদানন্দ স্ববপা অত এব স্ব্গমুক্তিপ্রদায়িনী ভোগমোক্ষদাত্রী, 
এতেন প্ররত্তিনিরৃত্তিবিদ্যাব্ধপতা লক্ষ্যতে , তদ ত্বং স্ভতা স্তোতুমারন্ধা সতী 
স্ভতয়ে ভত্যর্থ কঃ পবমে।ক্তযে। যখার্থা ভবন্তন কা অশীত্যর্থঃ 'আরে।পিত- 

গুণবর্ণনং স্ভতিবিতি স্ততিশব্বার৫ানুপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥ 

তুমি সর্ববস্বর্ূপা, তুমি দেবী, তুমি স্বর্গ ও মুক্তি-দায়িনী; স্ভরাং 
আরব এই স্তবে কোন্ কথ! বাড়াইয়। বলিব? অর্থাৎ আরোপিত গুণবর্ণ 
নাই যদি স্তুতি হইল, তবে আরোপ করি কিরূুপে? সবই যে তোমর 
স্বরূপ । ৬। 

সর্ববস্য বদ্ধিরপেণ জনম্য হৃদি সংস্থিতে। 
্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোইস্ততে ॥ ৭ 

দেবীভাষ্যম্। অতঃ স্ততিবিরতা বয়ং কেবলং ত্বাং প্রণমাম ইত্যভিসদ্ধিমতাং 
দেবানাং প্রণাম-মস্বান্থদাহরতি-__সর্বস্তেত্যাদিন! | বুদ্ধিজ্ঞীনম্ অদৃষ্টশ্ত জন্ত- 
মাত্রং প্রতি হেতৃতয়া জন্ভজনকয়োরভেদোগচারেণ চ অদৃষ্টৰপায়া ভ্ঞানরূপেণী- 
বস্থানম্। ভ্বদি মনসি, অবচ্ছেদে সপ্তমী, আত্মমনঃসংঘোগনশ্ত জ্ানোৎ্পতৌ 
কারশত্বাৎ মনসস্তদবচ্ছেদকত্বং পিধ্যতি। স্বর্গাপবর্গদে ৷ ন্বর্ণমুক্তিদায়িনি। 
অনৃষ্টন্য স্বর্গে সাক্ষাৎ, মুক্ত চ তন্বজানজননছাবা৷ হেতুত্ব/ৎ__পরযাত্মনস্তদ 
খিষ্ঠাতৃতয়া ন্বর্গজনকত্বাং ম্ববিষয়কতন্জ্ঞানদ্বারা মুক্তি নকত্বাচৈতৎ সম্োধনম্। 
শারশ্ক জীবসমূহস্থ অয়নী জ্পস্য জননীব আশ্ররভূতা তৎসন্ুদ্ধৌ নারায়নি ! বুদ্ধি- 
রূপেণেত্যুপলক্ষণং হেতুহেতুমতো শিিধর্বিণো পাভেদাৎ পূর্বোক্তলক্ষণা মহামায়" 
স্বব ভৃতা হ্ব্মুক্তিপ্রদায়িনী সর্বেশ্বরী চ ভবতীত্যেতহ্বপদর্শনার৫ধোইয়ং মন্ত্র ইতি 
নৈয়াদিকাঃ। বুক্ধিহিত্তত্বং হৃদি অন্থঃকরনপরিচ্ছেদক*রীরপ্রদদেশবিশেষে | 
নারাম্সণি চেতনাধিষ্টিতে প্রক্কত্যভিমানিচিৎম্বন্ধপে! ইতিন* খযাঃ। নারায়ণ 
রদ্ধস্বরূপে | তেন সর্ধভূতে হ্যপগাদিতম্। ন্বর্গাপবগদ ইত্যনেন স্বর্গমুক্তিপ্রদা- 
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ফিনীত্যুপপাদিতমিতি বেদাস্তিনঃ। নারায়ণি! বিষ্ণশক্তে ইতি বৈষবাঃ। 
যথোক্তপর্ববাদিসিদ্ধস্বরূপে ইতি সিদ্ধান্তিনঃ। মতাস্তরাণ্যেতেন পরিজ্ঞেয়ানি। 
এবমুত্তরত্রীপি কেনচিদংশেন সর্বভূতেতি কেনচিচ্চ সর্বেশ্বরীতি প্রতিপাদয়িতুং 
প্রসিদ্বস্বরূপাতিরিক্তকিঞ্চিদীআ্বকতয়! সামর্থ্যাতিরেকেণ চ বর্ণয়তাং মন্ত্রাণামর্থ; 
প্রস্থানভেদমাশ্রিত্য যথা ধথমৃহনীয়ঃ | বিশেষস্ত বক্ষ্যতে। এতেন মন্ত্রেণ পঞ্চম 

ধযায়ীক়্েন ইন্্রিষাণামধিষ্ঠাত্রীতি ক্ষুণারূপেণ সংস্থিতেতি মন্ত্েণে চ ময়া সোহব- 
মতীত্যাদি দেবীস্থক্তার্দাচার্থ উক্ত£ ॥ ৭ 

( নাগোজী ) তথাপ্যুপগম্যাপ্যাহ__সব্বন্তেতি । বুদ্ধিনিশ্চগ্াত্বক 
জ্ঞানং ভদ্দারৈব স্বর্গাপবর্গৰা ত্বং নারায়ণস্য বিষে? ঃ শক্তিনরায়ণী তৎ- 
সন্বোধনে শু+সত্বপ্রধানা বৈষণবী ত্বমিতি ধবন্ততে । তে তৃভ্যমৃ। যন 
নারস্য জীবসমৃহস্যায়নী স্থানভূত তত্রপা ভত্সন্যোধনম্ ॥ ৭ ॥ 

তত্বপ্র। সর্বভূতাত্বং বিরথস্তঃ স্তবস্তি- সর্ব । হে নারায়ণি নারং তত্বসমূহম্ 
অন্ধতে আশ্রঘতি প্রেরয়তি ইতি ব1 নারায়ণ, তচ্ছক্তিরূপে ৷ ততদুক্তৎ স্বামিনা,__ 
“নরাজ্জাতানি তব/নি নারাণীতি বিদুবুর্ধাঃ। তস্য তীন্যয়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ 
স্মৃতঃ 7 ইতি। হে সর্বস্য জন্য হৃদি সংস্থিতে নিত্যাপেক্ষত্বাদসমস্তেনাপি 
সঙ্গতিঃ। কেন রূপেণেত্যাছঃ ?- বুদ্ধীতি। বুদ্ধিনিশ্য়1দিলক্ষণোহস্কঃকরণ- 
বিশেষঃ তদ্রপেণ, অতএব হে স্বর্গাপবর্গদে ' স্বর্গাপবগে ভোগমোক্ষো তদ্দদাতি 
বুক্ধব্ষ্ক ব্যবসায়াব্যবসায়াত্মকন্বেন উভয়সাধনত্বাৎ। তছুক্তং গীতান্ব--“যদা তে 
(মাহকলিলং বৃদ্ধিব্যতিতরিষ্যতি । তদা গন্তাস নির্ধেদং শ্রোতব্যস্য তন চ ॥৮ 
বগা “বহুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহুব্যবসায়িনী”মিতি চ॥ 9 

হে দেবি নার।য়ণি ! তুমি সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত 

তুমি স্বর্গ ও মোক্ষদায়িনী ; তোমাকে নমস্কার করি। ৭। 

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। 
বিশ্বন্টোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ৮ 

দেবীভাষাম। কলাকাষ্ঠাদীতি “কাল্বযুক্ত1স্তধিতিষ্ঠত্যেক” ইতি শ্রুতেঃ॥৮1 

( নাঁগেজী ) কলেতি। কলেতি ত্রিৎশৎ কা্ঠাঃ। অফ্টাদশ নিমেষ'ঃ 
কাষ্ঠা । আধ্ন! ক্ষণমুহ্র্তাদয়ঃ পরিণামো। জনানামবন্থাবিশেষঃ তেনাখণ্ড- 

কালন্ধপহয । তদেব পুনরাহ-_-বিশ্বস্টোপরতৌ নাশে শক্তি ॥ নামা- 
শক্তিমতীত্যর্থঃ । কালস্যৈব জগপ্রক্ষকত্বাৎ ॥ ৮ ॥ 

৫১৫৩, 
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তত্বপ্র। কাঁলরপত্তেন স্তবস্তি-কলা। হে' পরিশামপ্রধায়িনি পরিণামো 

রূপাস্তরপ্রাপ্তিঃ বিকার ইতি যাবৎ, কেন? কলা কাষ্ঠাদিরূপেণ, অষ্টাদশনিমেষাত্মকঃ 

কাঁলঃ কাষ্ঠা ত্রিংশৎকাষ্ঠাত্মকঃ কাঁলঃ কলা আদিন] ক্ষণমুহর্তাদীনাং, গ্রহণং তেন 

রূপেণ। এতেন তম্যাঃ পরিণামরাহিত্যং প্রতিপাঁদিতম্। অত এব বিশ্বস্ত 

উপরতৌ বিনাশে শক্তে নিপুণে কালাঁদেব সর্বেবমা বিনাশাৎ, “কালঃ স হরি 
প্রজা” ইত্যুক্তত্বাৎ॥৮॥ 

তুমি কণ! কাষ্ঠ' প্রভৃতি কালরূপে জগতের পরিণাম করিতেছ, হে 
নারায়ণি ! তুমি এই বিশ্বের সংহারকত্রাঁ, তোমায় নমস্কার করি। ৮। 

সর্ধমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থনাধিকে। 
শরণ্যে ত্ন্বকে গৌরি নারায়ণি নমোইস্তু তে ॥ ৯ 

দেবীভাষ্যম্। সর্বেভ্যো মঙ্গজলেভ্যো মন্গলহেতৃভ্যো৷ মঙ্গলে মঙ্গলকরে ৷ 

“ঘত্তে রূপং কল্যাণতম”মিতি শ্রুতেঃ। নচেয়ং শ্রুতিরাপিত্যপরা পরমাত্মন্তেব 

পর্যাবসানাৎ। শিবে! “শীস্তং শিবমদ্বৈত”মিতি শ্রুতে; | সর্বেবে অর্থাঃ প্রয়ো- 

জনানি সামান্ততো৷ ধন্মীদিচতুর্বর্গরূপাণি; তৎসাধিকে। ত্রয়ো ধর্মস্দ্বা! ইত্যুপ- 
ক্রম্য “সর্ব এতে পুণ্যলোকা ভবস্তী”তি। “মহান্ প্রজয়া পশুভির্ভবতীতি” “যে 

চৈতশ্মাদর্ববাঞ্চেো! লোকান্তেষাং চেষ্টে মন্ুয্যুকাম।ণাঞ্চেতি” “ব্রহ্মসংস্থোহমৃত- 

স্বমেতী”তি চ শ্রুতিভ্যঃ | শরণ্যে ! “সর্ধবস্ত শরণং রূহ”দিতি শ্রুতে। অথবা 

“ক্তোষ্যামি প্রযতো। দেবীং শরণ ব্হবচপ্রিয়াম। সহশসন্মিতাং দুর্গাং জাত- 

বেদসে স্ুনবাম সোম”মিতি শ্রুতেঃ, মন্ত্রোহয়মৃষ্ধেদাষ্টমাইক-সপ্তমাধ্যায় চতুর্দশ- 

বর্গানস্তরপরিশিষ্টরাত্রিস্থক্তীয়ঃ ৷ জ্র্যন্বকে ভ্রিনয়নে ! *ত্র্যশ্বকং যজামহণ ইতি 
শ্রতে;। গৌরি ! শুভরে ! “তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতি"রিতি শ্রুতেঃ ॥ ৯ 

( নাঁগোজী ) সর্বরবতি। সর্ববমঙ্গলানাং মঙগলম্বরূপে শিবে কল্যাণকর্তি 
শরণ্যে শরণাহে ত্র্ন্বকে ত্রিনেত্রে গৌরি গৌঁরবর্ণে। অনেন শৈবীত্বমপ্যস্তাঃ 
ধবনিতম্ ॥ ৯ ॥ 

 তৰ্প্র। ন কেবলমেতাবৎ অখিলমঙ্গলহেতুত্বেন পালনকত্র্ণপি ত্বমিতি 
সঙ্গোধয়স্তঃ স্তবস্তি- সর্ব । হে স্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে অভিপ্রেতার্থসিদ্দিত্্গলং, মঙ্গল- 
মেব মহল্যং, দণ্ডাদিত্বাদ্ যৎ্। সূর্কেষাং মঙ্গলানাং মঙ্গলহেতুন।ং ব্রাহ্মণাঁদীনাং 
মজল্যা মঙ্গলজননশক্কিবূপা। তছুক্তং স্মৃতী__“লোকেহন্মিন মঙ্গলান্তাক্টো 
্রাঙ্মণো গৌহুরতাশনঃ | হিরণ্যৎ সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টম” ইতি । 
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যদ্থা সর্ববমজলানাং মঙ্গলার্হী তত্র সাধ্বীতি বা মঙ্গলহেতুনামপি মঙ্গলকন্ত্রীত্যর্থ, | 
য্থা সর্ধেষাং মঙ্গলং যেভ্যঃ তেষামপি মঙ্গল্যা ইতি বাবিগ্রহঃ | দস্তাসকার- 
বান্ শিববাচী সর্বশব্দোইপ্যন্তি। তথাচ বাসবদত্তাঞ্জেষে-_"পার্বতীব স্থকুমারা 
স্ববান্তঃপুরচারিণী”গতি । তেন সর্বস্ত শিবস্য মঙ্গলং যন্যাঃ সা চসৌ মঙগল্যা 
চেতি। তদুক্তং ভগবতা শঙ্গরেণ_-'জননি তব তাড়ক্ষমহিমে”তি ! হে শিবে 
কলাণহেতো৷ অত এব সবীর্থসাধিকে সর্বার্থান্ ধর্মীর্থকামমোক্ষাখযান সাধয়তীতি 
দর্ববার্থসাধিকা, হে শরশ্যে শরণার্ঠে শরণে শাধবীতি বা। হে ত্রান্বকে ত্রীণি অগ্বকাঁনি 
লোচনানি যস্থাঃ সা ছে ত্রিনেত্রে। যছ্থা ত্রিভিলোকৈঃ দেটবঃ ক্রহ্মবিষুণশিবৈর্বা 
গঙ্গা ত আশ্রীয়তেহসৌ ত্র্াস্বা স্বার্থে কঃ ক্ষিপকাদিত্বান্ন অদিত্বং ত্রিলোকাশ্রয়ে 
** ত্রিগুণজননীতি ত্রিদেবাশ্রয়ে বা। হে গৌরি ! তথ্বর্ণবিশিষ্টত্বাৎ। যদ গৌরীতি 
নঙ্গোধনেন যন্তা দ্রেহাতুষ্ভুতা সৈব ত্বমিতি প্রতিপাদিতম, অত এব “পুনশ্চ 
গীরীদেহা সা” ইতি প্রাগুক্তম ॥ ৯। 

তুমি সকল মঙ্গলের মঙজগলকারিণী, তুমি ( স্বয়ং) মঙ্গলময়ী, তুমি 
অর্দ্ঘসিদ্ধিদায়িনী, তুমি শরণার্।, তুমি খ্িলোচন। গৌরী, তোমাকে নমস্কার 
করি । ৯। 

স্ন্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি । 
গুণাশয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১০ 

দেবীভাষ্যম্। ক্ষ্িস্থিতীতি “তজ্জলানিতী”তি ক্রুতেঃ। তেষাং শক্তিভূতে 

“ক্যা তদ্দেত্বদৃষ্টসমন্ট্যাং ভূতে প্রাপ্তে সহিতে ইতি, নিফধস্ত সর্বন্বরূপে ইতি 
মন্তরভাষ্যে বক্ষ্যতে ৷ তদদৃষ্শ্বরূপে ইতি। সনাতনীতি ব্যাথ্যাতম্। গুপাশ্য়ে ! 
'গুণৈজ্ঞণনাদিভিঃ আশ্রয়ে আশ্রিতে, কন্্ণাপ, বিশেষ্যলিঙ্গ ভাগিস্কাৎ স্ত্রীলিঙ্গতা। 

গণো জ্ঞানাদ্িঃ আশ্রয় আধেয়ে! যন্তা ইতি বা। তথা গুণময়ে গুণম্বব্ূপে । 
অদুষ্টসাঁমান্তরূপে ! ডীবভাব আর্ধঃ। গুন ইতি মযো জ্ঞান যন্যা ঘদ্দিময়কমিতি 

ব। একন্ সম্বায়েন গুণবন্থং, গুণত্বং চ যদ্যপি বিরুদ্ধ তথাক্ি বিশ্্টরূপায়াং 

নহামাযায়াং গশুণবন্ধন্য সম্বাযাতিরিক্তসম্বঞ্ধেনাক্যপগম্যত্বান্নাজপপন্মিতি নৈয়া- 

য়কাঃ। সর্ধস্বরূপত্বীৎ গুণাশয়া গুণময়ী বেতি সিদ্ধান্তিনঃ। বেদান্তিনস্ত অজি 
কুজজ্গ ইব তন্বগুণা আশ্রিতাঃ, ইদ্স্ত উপহিতচেতনাভিপ্রায়েণ-_উপাধ্যতিপ্রায়েণ 

গুণময়েতি। অন্তছৃপপাদিতপ্রাযম্। সাংখ্যাস্ত গুণানাং মহদাদীনামাশয়ভৃত 

স্বাদিত্রিগুণমরী চেতি । মীমাংসকৈকদেশিনস্ত-_শক্তিকূপা সা গুণমপ্যাশ্রিত) 
তষ্ঠতীতি গুণীশ্রয়া দ্রব্যাশ্রিতত্বাদ্গুণতুল্যতঘা গুণমধীত্যোৌপচারিকপ্রয়োগ:। 



৪০৪ শ্রীস্রীচণ্তী ৷ 

ক্দমন্ত্রাদিত্বরপবাদিনামগ্ঠেষাঞ্চ মতং তু রুচি্ূপচারেণ কচিমুখ্যতয়' বোপ- 

পাদনীয়ম্॥ ১০ | 

( নাগোজী ) স্থষ্টীতি। আদার্দেন ব্রন্মাদীনা - স্থস্ট্যাদিশত্তি ত্মেবে- 
ত্ুক্তম। জনাতনি নিত্যে গুণানাৎ মহদাদীনাম্ আশ্রয়ভূতে অগ্তণময়ে 

অধিদ্যমানগুণকৃতবিকারে 1১১ ॥ 

ত্বপ্র। স্যট্টি। হে ত্ষ্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে শক্তিরূপে স্মজতাতি 

স্যটটিব্রন্ধা, তিষ্ঠতি অস্ততাবিণ্যর্ঘত্বাৎ স্থাপয়তি পীলযতীতি বা স্থিতিরবিরিষুঃ, 

উভয়ন্ত্র কর্তরি ক্তিঃ। বিনাশয়তীতি বিনাশ: শিবঃ তেষাং শক্তয়ঃ বিস+পাঁলস- 

বিনাশরূপ-ব্যাঁপারাঁঃ তৎম্বরূপে । হদ্বা .স্যট্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তিঃ তত্তচ্ছব্দ- 

বত্তিঃ । যদ্বা কম্মণি প্রত্যয়েন স্জাপাল্যবিনাশ্যা অভিধেয়াঃ কাধ্যকপাঁ যাবৎ ।. 

তৎ কুত ইত্যাহঃ__হে গুণাশ্রয়ে গুণৈরাভ্রীয়তেহসৌ  গুণাধারেত্যর্থঃ | কার্ধা- 

কারণয়োরভিন্বতামাহঃ__হে গুণময়ে গুণম্বরূপে ' টশধষিকো ময় ছান্দস আৎ 

“ভৃতং স্মাদৌ পিশাচাদৌ জন্তে। র্ীবং ত্রিষৃচিতে । প্রাপ্তে বৃত্তে সমে সতেঃ 

দেবযোন্ত স্তরে তু না” ইতি মেদিনী ॥ ১০ ॥ 

তুমি সষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী শল্তিম্বরূপা। তুমি শুঁপত্রয়ের আশ্রয়, 
এবং স্বয়ং ব্রিগুণময়ী ;) হে সনাতনি ! নারায়ণি ! তোমাকে নমস্কার 

করি । ১০। 

শরণাগতদীনার্ভপরিত্রাণপরায়ণে । 

সর্বস্তার্ত্টিহরে দেবি নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১১ 

দেবীভাষ্যম্। শর্ণাগতেতি শরণাগতা যে দীনা নিপ্ধনা যদিবা শাত্তা 

ছুঃখান্তরভাজ: তেষাং পরিভ্রাণে রক্ষনে পরামণা তৎপর তৎসম্বদ্ধো। ন কেব্ল' 

শরণাঁগতাঁনাষ্ অপি তু সব্বস্ত আর্তিহর--ভুবনন্য গোণ্তে তি শ্রুতেঃ ॥ ১১ | 

( নাগোজী ) শরণেতি । দীনাঃ ন্বর্গাদিছুঃখভাঙঃ | আর্ডাঃ তক্ক- 

রাঞ্চিগীড়িতাঃ পরায়ণন্তৎপরঃ| তদুপপাদকমার্তহরে ইতি। নিয়তায়া 

আর্ত; পড়ায়? হত্তরীত্যর্থ । ১১ ॥ 

তত্বপ্র। শর' হে শরণাগতদী নার্ভতপরিজাপপরায়ণে দীনা দারিদ্র্য।ভিহতী; 

অধর্তা; রোগাদ্যভিভূতাঃ, শরণাগতাশ্চ তে চ তে চেতি তেষাং পরিত্রাণং রক্ষণ: 

ভদেব পরচগয়নম্ অভীষ্টং যন্যাঃ “পরায়ণমভীষ্টে ম্থাৎ তৎপরাশ্রয়য়োরপী"তি 

কোষ: ৷ হে সর্বন্তার্ডিহরে সর্বজনন্ত পীড়াহারিণি | ১১। 



একদশেছধযায়ঃ | ৪৩৫ 

ছে দেবি নারায়ণি ! তুমি শরণাগত, দীন এবং পীড়িত বক্তিদিগকে 
রক্ষা করিয়া থাক, তুমি সকলের দুঃখ দূর কর, তোমাকে নমস্কার 

করি । ১১। 

হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রহ্মাণীরূপধারিণি । 
কৌশান্তঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নঙ্োইস্ত তে ॥ ১২ 

দেবীভাষ্যম্। কৌশং কম গুলু তৎসন্বপদ্ধি জলং কুশপূতজলং বা কৌশাস্তঃ 1১২। 

( নাগোজী ) হংসেতি । হৎসযুক্তবিমানস্থিতে ব্রহ্মাণীরূপধারিকে কুঁশৎ 

জলং তস্তায়ং কৌশঃ কম গুলুঃ তদভ্তসঃ ক্ষরিকে সেচিকে ॥ ১২ ॥ 
তত্বপ্র। শক্তিনপাং স্কবন্তি_হংস। হে ব্রহ্ষমাণীরপপারিণি ব্রহ্মশক্তিরূপে 

হংসযুক্দং যদ্বিমানং তত্র স্থিতে। কুশসন্বদ্দিজলক্ষরিকে জলদায়িনি কুশম্যেদং 

কৌশং তচ্চ তৎ মন্তশ্চেতি তৎ ক্ষরতি ক্ষিপতীতি ণকঃ | ১২ ॥ 

তুমি ব্রন্মাধীরূপে হৎসযুক্ত। বিমানে আরোহণ করিয়া থাক, তুমি 

কুশপুত জল ক্ষরণ কর, হে নারায়ণি দেবি! ত্বোমাকে নমস্কার | ১৩। 

ত্রিশখুলচন্দ্রাহিধরে মহাবৃষভবাহিনি। 
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১৩ 

দেধীভাষাম্। মৃক্তিভেদাদৈশ্বধ্যং নানান্তত্ব্থচ ব্রিশলে ত্যাদিপ্রণামমন্ত্রাষ্টকেন 

দ্যোতয়তি | মহেশ্বরকথা শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি যাজুষকজ্জধ্যায়ে চ দ্রষ্টব্য ॥ ১৩।॥ 

( নাগোজী ) ব্রিশুলেতি । মাহেশ্ববীম্বরূপেণেতি পৃর্ববার্ধান্বয়ি ॥ ১৩। 

তন্বপ্র। ত্রিশুল। হে মাহেশ্ববীম্বদূপেন মহেশ্বরশক্তিপেণ উপলক্ষিতে। 

'তাং বর্ণঘন্তি হে ত্রিশুলচক্রহিধরে ত্রিশূলঞ্চ চন্দ্র” মহিঃ সর্পশ্চি তান ধরতীতি 
পচাদাচ, মহার্যভো মহোক্ষ: স চাঁসৌ বাহনশ্চেতি সোইস্তা অস্তীতি ইন্ শীলাদৌ 
বা ণিন্ তন্তাঃ সন্বোধনম্ ॥ ১৩ । 

হে নারায়ণি ! তুমি মাহেশ্বরীরূপে মহাবুষভবাহিনী এবং ত্রিশুল, 
অর্থচন্দ্র ও জর্পবলয় ধারণ কর, তোম।কে নমস্কার করি | ১৩। 

ময়ূরকুকটবৃতে মহাশক্তিধরেইনষে। 

কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১৪ 

দেবীভাম্াম্। কুক: পিচ্ছ:, “কুটঃ কুকুতে পিচ্ছে” ইতি কোষাৎ মন 



8০৬  শ্রীস্রীচ্তা। 

পিচ্ছরতে ইত্যর্থঃ। ইতি সাম্প্রায়িকাঃ। অন্তে' তু ময়ব্রঃ কুকুটশ্চেতি ক্গে 
অপি স্কন্দস্য তৃতীয়াবরণস্থদেবতে । তহুক্তং শিবার্চনচক্দ্িকায়াং__*দলাগ্রেযু চ 
পূর্বাদে যজেদেবাননস্তরম । দেবসেনাপতিং শক্তিং বিশ্ব কুকুটমেব চ। মেধাং 

ময়ূরং বজ্জপ্চ হীপং লোকেশ্বরাংস্ততঃ ॥” ইতি। স্কন্দেন হতঃ শুরপন্মা্ঘর এব 

ময়ূর কুুটশ্চেতি বূপদ্ধয়ং বিভ্রৎ স্বামিনে| বাহনং ধ্বজশ্চেতি ক্রমেণাঁভবদিতি 

স্কন্দপুরাণীয়-কথ] চেতি প্রাঃ । কুমারবার্তী ছান্দগ্যোপনিষদাং সপ্তমপ্রপাঠকে 

স্বল্লাক্ষরা দ্রষ্টবা। ॥ ১৪ 

(নাগোজী) ময়ূরেতি । ময়. রকুকুটৎ ততৎপিচ্ছৎ তেন বৃতে কুকুটঃ ককুভে 
ইপি। ধবজেন শিখিবহাণামুচ্ছি তেন সমাত্বৃতেতি হরিবংশোক্তেঃ ৷ অনছে 

অধরহিতে কুমারশভেত্রিব রূপৎ সংশ্থানম্_অবয়বসন্লিবেশশ্চ যস্তাঁঃ ॥ ১৪ 1 
তত্বপ্র। মযর। হে কৌমারীরূপসংস্থানে কৌমারী কুমারশক্তিঃ তস্া' 

রূপং মূর্তিঃ তদ্বৎ সংস্থানং করচরণ|দি যণ্যাঃ অভেদে ভেদোপচারাৎ ইদং সাধ. 
কৌমারীরূপেণ সংস্থানং স্থিতিরন্তাঃ ইতি বা। হে মযরকুকুটর্তে ময়রশ্চ কুকুটশ্চ 

তাভ্যাং রৃতে বোষীতে “অরুণো দয়িতং পুত্রং তাঅচুড়ং প্রদত্তবান" ইতি মহ 
ভারতদর্শন!ৎ কুরীটোহুপি কার্তিকেয়স্ত বাহনম্ অরুণগরুভাভ্যাং কুক্কুটময়ুরযে- 

দদতত্বাৎ। সিংহকুক্টাদিবদিতি ভাগরৃতিদর্শনাৎ শ্রেষ্টবাচ্পি কুট" 
ময়রশেষ্ঠ ইত্যর্থঃ ৷ তত্র বতে বর্তমানে ক্রি ক্তঃ হে মহাঁশক্কতিধরে মহা*্- 

শ্রহাঁশলাং তাং ধরতীতি পচাদি | হে অনঘে নিম্মলে ॥ ১৪ ॥ 

তুমি কৌমারীরূপে ময়, র-কুকুটপরিবৃতা! এবং মহাশক্তিধাঁরিণী, তুমি 
জনঘা, তুমি নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি । ১৪ । 

গঙ্খচক্রগদাশাঙ্গ গৃহীতপরমায়ুধে। 
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোইস্তু তে ॥ ১৫ 
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংগ্রোদ্ধ তবন্থন্ধরে । 
বরাহর্নাপণি শিবে নারায়ণি নমোইস্তব তে ॥ ১৬ 

দেবীভাষাম্। শঙ্খচক্রগপাশানৈ% তত্তদানুপৃব্বীকশব্দৈ: গৃহীতানি মৃখ্যয়া 

বৃত্যা উপাত্তানি পরমাযুধানি যন্তাঃ শঙ্খাদিশব্প্রতিপাদ্যপরমাষুধানি বিভ্রতী- 

তার্থঃ। বৈষ্ণবী স্থিতিশক্তিঃ | বিষ্লুবরাহবৃসিংহশত্তীনাং তন্ুভেদভিন্নানাং 
তি্যপামুল্লেখাৎ “ইদং বিষ্ুর্বিচিক্রমে ত্রেধে”তি খ্রশ্বেদীয়প্রথমাঞ্টকদিতীয়াধ্যায়- 
সগ্থমবর্গায়মন্্ন্ত প্রাচীনব্যাখ্যানমুপদর্শিতষ্। ১৫--১৭। 
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( নাগোজী ) শঙ্গেতি । শঙ্ঘাদীনি। গৃহীভানি পরমাযুধানি 
যয় | ১1 | ১৬॥ | 

তত্বপ্র। শঙ্খ। হে বৈঝ্ষীরূপে প্রসীদ তে তৃভ্যং নমঃ নমস্কারোহত্ত । হে 
শঙ্খচক্রগদাশান্গ গৃহীতপরমায়ুধে শাঙ্গহ শরঙ্গময়মুষ্িযুক্তঃ খডগঃ একদেশে 'সমু- 
দায়োপচারাৎ এটিগহীতপরমায়ুপধা। পূর্ব ব্যাধ্যান্তরমুক্তম্ ॥ ১৫ 

তবপ্র। গৃহী। হে বরাহরূপিণি বরাহসংস্থানযুক্তে | তাং বর্ণয়ন্তঃ স্তবস্তি__ 

গৃভীতেত্যাদি ৷ গৃহ্থীতং ধৃতমুগ্রং ঘোরং মহদসাধারণং চক্রং যয়া, দখ্্রয়া উদ্ধৃত! 
বন্ুদ্ধরা যয়া, শিবে মঙ্গলহেতো ॥ ১৬ ॥ 

তুমি শঙ্ছ, চক্র, গদা, শাঙ্গণি শ্রেষ্ঠ আম়ুধধাঁরিণী, বৈষনী শক্তি- 
রূপিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার করি । ১৫। 

তুমি কল/ণী, তুমি বরাহরূপে ভীষণ মহাঁচক্র গ্রহণ করিয়াছ, দশন 

দ্বার] ( সলিল হইতে ) পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছ, হে নারায়ণি ! তোমাকে 
নমস্কার করি। ১১। 

নৃসিংহরূপেণোপ্রেণ হস্তং দৈত্যান কৃতোদ্যমে । 
ত্রেলোক্যত্রাণনহিতে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১৭ 
( নাগোজী ) নৃমিংহেতি | ভ্রেলোক্যব্রাণায় সমাকৃহিতে ॥ ১৭ 

তন্বপ্র। নুদিংহ। উগ্রেণ ভয়ানকেন নুসি€হরূপেণ দৈত্যান হস্তং কৃত 

উদ্যমে যয়া তশ্কাং সন্বোধনং নিত্যাপেক্ষত্বাদসমস্তেনাপি সন্বদ্ধঃ| ত্রিলোক্যন্ত্রাণং 

টত্রপোক্যরক্ষ! তদৃপায়ভূতা মুর্তিরিত্যর্থঃ। তৎসহিতে তদ্যুক্কে ৷ যছ। ত্রলোক্যং 
ভ্রায়ত ইতি কর্তরি ওণট তেন সহ বর্তমান! সহিতা সা চাদৌ সা চেতি। যদ্ধা 
ঈত্রলে।ক্যন্ত হ্রানং ঘৈঃ তান্তস্্ণি তৎসহিতে | যদ্থা ত্রিলোক্যজরাণম্ উপচারাৎ 

তত্তদ্ধাপারত তৎনহিতে ॥ ১৭॥ 

তুমি ভীষণ ৃপিংহ মূর্তি ধারণ করিয়! দৈতাকুলকে বিনাশ করিতে 

উদ্যত! হইয়াছিলে, তুমি ত্রেলোক্যন্ত্রাণকারিণী নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার 
করি । ১৭ । 

কিরীটিনি মহাবজে সহতঅনয়নোজ্জলে। 
ৃতরপ্রাণহরে চৈন্দরি নারাম়ণি নমোইস্ত ভে ॥ ১৮ 



৪০৮ প্রীশ্রীচগ্তা | 

দেবীভাষ্যম | রৃত্রপ্রাণছরে ইত্যন্য যূলম্ “ইনম্পৃনুত্রত্রহেত/দি ঝথেদং- 

ষষ্ঠা্টকচতুর্থাধ্যায়বিংশতিবগীয়মন্ত্রে “ইন্দ্ায় সোমপীতয়ে রৃত্রক্তে ইত্যাদি সপ্ত- 

মাষ্কচতুর্থাধ্যায়চতুর্ধংশবগীয়মন্্ে “ইঞ্দো রৃত্রন্ত দোধত” ইত্যাদি প্রথমান্টক- 
পঞ্চমাধ্যায়ৈকোনত্রিংশমন্ত্রাদৌ চ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮। 

( নাগোজী ) মহাবজে মহত, বজ্ুৎ যস্যাঃ ॥ ১৮ ॥ 

তত্বপ্র। কিরী। হে এঁক্দ্রিতে তুভ্যং নমোহম্ত কিরীটিনি কিরাটযুক্ে 
মহদসাধারণং বজ্রং যন্তাঃ সহশ্রনয়নৈরুজ্বলে বৃত্রপ্রাণহরে বৃত্রানুরম্ত প্রাণহারিণি 
তদাঁনীং ভবিষ্যত্থেহপি যোগ্যতয়ৈতদুক্তৎ কল্পান্তরীয়ন্মবপাদ্বা শক্রিশক্তিমতো- 
রভেদাৎ সর্বত্র ব্যবস্থা ॥ ১৮। 

তুমি কিরীটধারিিণী, মহাঁবজ্র:শীভিনী, সহস্র-নয়ুন-স্থুশোভিভা, এন্্রী 

রূপিণী; তুমি যৃত্রান্ত্রের প্রাণ নাশ করিয়াছ, হে নারায়ণি ! ভোমাকে 

নমস্কার করি । ১৮। 

শিবদৃতীম্বরূপেণ হতদৈত্যমহাবলে। 
ঘোররূপে মহারাবে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ১৯ 

দং্টাকরালবদনে শিরোমালাবিভূষণে। 
চাধুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোইস্ত তে ।॥ ২০ 

দেবীভাষ্যম্। যভুর্ষ্বেদীয়রুদ্রাধ্যায়বোধিতকিংসাপ্রপ্ধানত্বমাশ্রিতা শিবদতী- 

চামুণগ্ডয়োস্তচ্ছক্তিবিশেষযোরুপাদানম ৷ কুদ্রকথা খণেদীয়প্রথমাষ্টিকসপ্তমাধায়- 

ভ্রয়োদশবর্গাদৌ চালুসদ্ধেয়া। এবং মূর্তাস্তরেহপি শ্রুতিসন্কেতো বোধাঃ1১৯।২০। 

( নাগে।জী ) শিবেতি | হতং দৈত্যানাৎ মহাঁবলং যয়! সা ॥ ১৯।২০॥ 
ভত্বপ্র। শিব। শিবদৃতীম্বরূপেণ হত দৈত্যানাং মহাবলং মহাঁসৈস্তং যয়' 

ঘোরমুগ্রং রূপং যস্তাঃ॥ ১৯ ॥ 

তত্বপ্র। দংষ্টা। হে চামুণ্ডে তে তুভ্যং নমোহস্ক দংষ্টাভিঃ করালং ভীষণং 
বদনং যন্তাঃ শিরোমালা নগমুণ্ডময়ী মাল সৈব ভূষণং যস্থঃ মণ মুণ্ডাসুরং 
মথ.নাতীতি রমাদিস্থাৎ ঙনঃ ॥ ২০ | 

তুমি শিবদুত্তীরূপে দৈত্যসৈম্ত বিনাশ করিয়াছ, তুমি ভীষণর্পিণী, 

মহাপব্দকারিণী নারায়ণী ; তোমাকে নমস্কার করি। ১৯। 

হে চামুণ্ডে ! তোমার বদনমণ্ডল দশনপংকি্র ঘা! ভীষণ হইয়াছে, 
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তুমি নর-শিরোমাল! ধরণ করিয়াছ, তুমি মুণ্ডান্বরমধিনী নারায়ণী । 
(তোমাকে নমস্কার করি | ২০ । 

লক্ষি লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি ্ বধে ধরবে । 
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোইস্ত তে ॥ ২, 

দেবীভাষ্যম্। লক্ষ্মীতি খণ্েদচতূর্থাষ্টকচতর্থাধ্যায়চতুস্তিংশবর্গীনস্তরপরি- 

শিষ্টাত্মকসপ্তবিংশকৃয চবূপণ্রীন্থ ্রাভিহিভন্বৰপে | শ্রীবীজরূপে । বাঁ । লজ্জে। 

লজ্জাবীজরূপে । স্বধামন্ত্রূপে ' ধরবে প্রণবন্গকপে ! অত এব মহাবিদেযে | মহামন্ত্ 

কপে। মহারাত্রিঃ, কালরাজ্িরিতি মন্জীংশব্যাখানাবসরে প্রোক্তী ॥ যদ্বা রাতি- 

স্থক্তোক্তবূপা মোহতেতুত্বেন রাত্রিতুল্যতয পরমাক্মনাহিত্যেন মহত্বাচ্চ মহী- 

রাত্রিশবেন ছুর্থাভিধীয়তে । মহারাতিশব্দ প্রবত্তিনিমিন্তং ক্ষুটাকরোতি_ মহা" 

বিদ্যে ইতি। অবিদ্যা মোহঃ | অস্থার্থান্থবং পৃর্ববদূহাম্। অনেনৈশ্বর্ঘাং দর্শিতং 
সর্বাস্মস্বব্োোপলক্ষিতম্ ॥ ২১ ॥ 

( নাগোজী ) হে লক্ষ্য । ম্হাব্দা! উপনিষৎ। শ্রদ্ধা আস্তিকা- 

বুদ্ধিঃ | পুষ্টিমহিতে ম্বধে । মহতী আবদ্যা সধাবরণসমর্থে। মহামোহঃ 
তদাপে ॥ ২১ ॥ 

তত্রপ্র। লক্ষি। হে লশ্মি সম্পদ্ধপে হে লঙ্জে জগ্ডপ্নিতকরণে কুৎসাবপে 

সন্মা্গ-প্রবস্থিরপে ইতি যাবৎ শন্ভিবিশ্মপে বা হে মহাবিদো “অব্যাত্ম- 

বিদা। বিরানামি”তি গীতাস্থকফষেত। পপ্রাছুর্ভৃতী মহাস্মনঃ ইতি “অবিদ্যান্জিতা- 

রাগছ্েমাভিনাবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশী” ইতি পাতগ্চলে চ॥ ২১ 

তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, তুমি বেদবিন্যা, তুমি শ্রক্, তুমি পুষ্টি এবং 

তুমি স্বধাস্বরাপণি, তুমি নিন্তা, তুমি প্রলয়রাত্রি, তুমি মহামোহস্বরুূপিণী, 
নারায়ণী, তোমাঁকে নমস্কার করি । ২১। 

মেধে মরঘ্কতি বরে ভূতি-বাভ্রবি তামসি। 

নিয়তে ত্বং প্রনীদেশে নারাসাণি নমোইস্তু তে ॥ ২২ 
দেবীভাষ্যম। মেধে। “মেশা দেবী সরশ্বতী”তি শ্রতেঃ মেধাহেতৃভূতে ! 

ইদঞ্চ সরশ্বতীত্যস্ত বিশেষণম্। ভূতিবান্রবীত্যেকং পদং তৃতির্লক্মীরূপ। বাভ্রবী 
বৈষ্ণবী “বক্রত্ত নকুলে বিষ্া”বিতি কোষাৎ তৎসম্ুদ্ধো। তামসী মহাকালী 
তেন সরন্বতীমহালক্্ীমহাকালীব্বপাণাং চরিতত্রয়দেবতাঁনাং লাভঃ। উত্তর- 



৪১০ শরীশ্রীচগ্ী। 

চরিতমিদমিতি প্রথমং তদ্দেবতোল্লেখঃ | অতএব নিয়তে ! অদৃষ্টসমষ্টিকূপে ! মহ 

কাল্য।দীনা মদৃষ্টরূপত্বং প্রাক প্রতিপাদিতম্। ন কেবলমদৃষ্টন্ধপে ৷ কিন্তু ঈপে 

তেন পরমাক্মসাহিত্যমাবিষ্কতম্ । অথবা উত্তরচরিতদেবতা সরম্বতোবাত্র সুধা 

মেধে বরে ইত্যাদিকং তদ্দিশেষণম্। মেধায়াঃ সরন্বতীরুপত্তমুক্তং মৎন্যপুরাণে__ 

“লক্ষীর্মেধা ধরা পুষ্টির রী তুষ্িঃ প্রভা ধৃতিঃ। এতাঁভিঃ পাহি তশ্থভিরষ্টাভিতাং 
সরন্বতি1' ইতি। বরে শ্রেষ্ঠ! সাত্বিকমূর্তিত্বাৎ। সরম্বতীশরীরেণ অদৃষ্টসম্্ে 

পরমাত্মসাঠিত্)ং বানক্ষি-_ভূতীত্যাঁদনা। ভূতিরৈশ্বর্্যং ধ্মো জ্ঞানং বিরাগ 
রশবর্্যং সাৰ্িকমেতদ্রপমিত্যুক্তেঃ তদ্রপে সাত্বিকীতি ফলিত তৎসহিতে বাভ্রবি 

রাজসি, বজ্র রঙ্গোগুণঃ বন্রগত্যামিতোতত্প্রক্ততিকত্বাৎ। বভ্রবর্ভেদঃ তন্য 

লোহিতাদিশব্ববদজোবোধকত্থং বা। অন্তদৃক্তমিতি টযায়িকাঃ | সর্ধস্বরূপেষ- 

মিতি নিয়তিরপাপীতি তু সিদ্ধান্তি-বেদাস্ত্যাদয়ঃ বিশেষস্বশ্মদ সক ছুক্জরীত্য। 
্বয়মুহাঃ ॥ ২২ 

( নাগো সী ) গেধে ইভি। মেধ। ধাঁরণ।বতী বুদ্ধিঃ। সরস্বতী বাগ- 
দেবতা | বরে শ্রেচে। ভূতিত অন্ত প্রধানা। ছান্দসে। গুণাঁভবঃ | 
অনেন সাত্বিকীধ্মূ। বন্ধ রজোগুণঃ তদ্যুক্তে' | তামলি তমোগুণযুক্তে । 

ইদং মূলশক্ত্যভি প্রায়েণ নিয়ততিরুভ্ত! | তদ্রপে, ঈশে সমথে ॥ ২২ ॥ 
তত্বপ্র। মেধে। হে মেধে সকলাখাবধ[রণশক্তে ! হে সরম্বতি বাগ্দেবতে 

তে বরে শ্রেষ্ঠে ভূতি ধশ্বর্ষ্যবূপে । পূর্ব ঈঃ | হে বাভ্রবি বৈষ্ণবি। যদ্বা মাহে- 

শ্বরি' যছা মহতি! “বভ্রবৈশ্বানরে শূলপাণো চ গরুড়ধ্বজে | বিশালে নকুলে 
পুংসি পিঙ্গলে ত্বভিধেয়বদি”তি মেদিনী। হে তামসি তমোময়ি! বক্রশব্দবেন 

রজোগুন উচাতে, ইতি বিদ্যাবিনোদঃ । হে নিয়তে নিশ্য়ান্সিকে । যছা নিয়তিঃ 

প্রাচীনং কম্ম তদ্রপে টৈবরূপিপি ! হে ঈশে সকলকরণসমর্ধে ! ত্বং প্রসীদ | অন্তর 

পদ্যান্তরং রুচিৎ দৃশ্যতে তদনার্ষ, নূলনংহিতায়ামদৃষ্টত্বাৎ কেনাপি টীকারুতা ন 

বাধ্যাতত্বাচ্চ ॥ ২২ ॥ 

তুমি মেধাম্বরূপা, তুমি বাগ্দেবী, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং এন্ব্্যরূপা, 
তুমি বৈষ্ণদী, তুমি তমোময়ী, এবং নিয়তিম্বরূপ। | তুমি প্রসন্না হও। 
হে নারায়ণি! তোমাকে নমস্কার করি । ২২। 

সর্ধবন্বরূপে নর্ববেশে সর্বশক্তিসমন্থিতে। 
ভয়েভ্যন্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোইস্তু তে ॥২৩ 
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দেবীভাষাম্। সর্বস্ব পে ইত্যৌপচারিকং সর্ধেশ ইতি তা্বিকম্। সর্বশক্তিঃ 
র্মাদৃষ্টং তৎসমস্থিতে তৎসহিতে ) পরমাত্মসহিতাদৃষ্টসমষ্টেরদ্ সমষ্টিসহিতপরমা- - 
আ্বনশ্চৈক্যাৎ। যদ্বা তৎসমস্থিতে তৎসমবায়িবিজাতীয়সংধোঁগবতি । তেন 

মর্তিবিশেরগ্রহণম্ ৷ সা চ মূক্ভিরীশ্বরাবচ্ছেদকত্বাদীশ ইত্যুক্তমূ। হুর্গে ইতি। 
তথাচ রাত্রিস্থক্শ্রতিঃ_-তীমগ্রিবর্ণাং তপসা জবলভ্তীং বৈরোচনীৎ কক্খফলেষু 
জুষ্টাম্ তুর্গাং দেবী”মিতি। তদর্থস্ত কর্মফলেষু অদুষ্টেমু জৃষ্টাং সেবিতাং শ্রীতাং 
বা, অনুষ্টসহিতমিতি নি্র্ষ:॥ দেবীমিতি প্রকাশরূপা* চেতনামিতি যাবৎ 
বৈরোচনীং বিবিপরূপেণ রোচমানেত্যেবং পরিগৃহীতাং বিরোচনং বিবিধরূপেণ 
গুকাশতঃ ইতি জ্ঞানং তশ্বেয়মিতি বৈরোচনী।, তপসা জ্বলস্তীং সাধকাঁনাং 
তপোহতিশয়েন প্রোজ্জলরূপেপাবির96ঁতাম্ অগ্রিবর্ণাং রক্তবর্ণাং ছুর্গাং শরণং প্রপদ্য 
ইতি শ্রুতিস্থো বাকাশেষঃ | ইতি নৈয়ায়িকমতম্। সর্ন্ব্ূপে ইতি তাত্বিক 
সর্ব্বেশ ইতি মায়িকং, সর্বশক্তয়ঃ বিক্ষেপাদিমূল-তুল-সকল-শক্তয়ঃ | রাত্রিন্ক্র- 
তো কম্মফলেষু শ্রষ্টামিতান্ত প্রাক্তননৎকম্্রফলসব্বে সেবিতামিত্যর্থঃ। ইতি 
বেদাস্তিমতম্। সর্ববস্বরূপে সর্বেবেশে ইত্যাদিকং সর্বমেব তাত্বিকমিতি সিদ্বীস্তিনঃ | 

মতাস্তরসম্ম তব্যাখ্যানমুপদর্শিতরীত্যোপপাদনীয্বম ।  ইদমাদিকপ্রণাম-মন্ধত্রয়ং 
প্রার্থনাগ £মনস্তরশ্চ প্রার্থনাসম্মকঃ তহৃত্তরস্ত প্রার্থনাগূর্ভঃ প্রণামমস্তস্ততুত্তরষ্পোক- 

ষটুকং প্রর্ণতিপ্রার্নযোরোচিত্যাভিব্যক্তার্থ, তদপস্তরশ্চৈকো। মন্ত্র দণ্ডবৎ- 
তিতানাং স্তবসহিতপ্রার্থনাৰপ ইতি বোধাম্॥ ২৪ ॥ 

( নীগোজী ) সর্বেবেতি। দেবীত্ন্ত দ্বিরুত্তিঃ শপ্রসাদনে | 
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তন্বপ্র | সর্ব । সর্বস্ব্ূপে নিখিলকাধ্যকারণক্ষপে, হে সর্ব্বেশে ! সর্বেষাং 

কার্ধাকারণানামপি ঈশে নিয়ন্ত্রী প্রেরযিত্রীতি যাবৎ, এতেনাদিকারণত্বমুক্তম্। 

নন্বেকম্তাঃ কথং নিয়ামানিয়/মকত্বং কাধ্যকারণাত্মস্বং বা ইতি চেত্ৃত্রাহঃ _সর্বব- 
শক্তিসমন্থিতে উক্তান্ুক্তসমগ্রশক্তিযুক্তে ! নন্ু দৃশ্থযত্বেন পরিচ্ছিন্নায়াঃ কথমেবং 
বিধাস্বমিতি চেতত্রাহঃ_ হে ছুজ্রেয়ে অপরিমিতস্বরূপে ইত্যর্চ। যথা দৃশ্যসে 
নৈতাদৃগেব তব স্বরূপমিত্যর্থঃ। অত এব শ্রীর্য়তে__হে দেবি! ভয়েভ্যঃ সকল- 

ভয়হেতৃভ্যো নোইম্মাংক্কাহি পালয় ॥ ২৩। 

তুমি সর্ববস্বরূপিনী, সকলের ঈশ্বরী, এবং সর্ববশকিময়ী। হে দুরে 
দেবি! আমাদিগকে এই অস্ররভীতি হইতে ত্রাণ কর। তোমাকে নম- 

স্কার করি । ২৩। 



৪১২ প্রচ ণ্তী। 

এতত্তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্। 
পাতু নঃ সর্ধবভূতেগ্যঃ কাত্যায়নি নমোইস্ত তে ॥২৪ 

দেবীভাষ্যম। কাত্যায়নি! কং ব্রহ্ম আত্যানি অদ্ৃষ্ঠীনি অবস্থলভ্য- 

ফলকত্বাৎ আত্মসমবেতন্বাছ্বা টতরষ্যতে প্রাপাতেহধিষায়তে অসৌ মুর্ডিঃ তত্তেদ- 

শ্চ কাত্যায়নমুনেরাশ্রমে প্রাছুর্ভৃীত ইতি কাত্যায়নীপদপ্ররৃত্তিরিতি নৈয়াষিকাঃ | 
বেদাস্ত্যাদিমতে তু কাত্যৈত্রদ্ষনিষ্টেরয্যতে প্রাপাতেসাবিতি কাত্যাদনা- 
শ্রমোৎপন্নত্বাদ্বা কাত্যায়নীতি ব্যুৎপত্তিঃ ॥ ২৪ | 

( নাগোজী ) সর্ববভূতেভ্যঃ সর্ববভূতবিকারেভঃ প্রাণিভ্যশ্চ | কাত্যা- 
যননি তদাশ্রমভবে ॥ ২৪ ॥ 

তন্বপ্র। এ মায়াবিলসিতত্তবেন চিন্ময়ত্বাৎ সর্বাণ্যেব 

শ্রর্থযস্তে চতুর্ভি*__এতৎ । হে কাত্যায়নি! তে তব এতদদনং সর্বভৃতেত্যো- 
হপ্মান্ ও রক্ষতু, তে তুভাং নমোহত্ত । কীদুশং? সৌম্য মনোরমং, 
পুনঃ কীদৃক? লোচনত্রয়েণ ভূষিতম্। “সৌমোহংইজ্রে না ভ্রিঘনুপ্রে মনোজ্জে 
সোমদেবতে” ইতি মেদিনী ॥ ২৪॥ 

তোমার ব্রিনয়নশোভিত অতীব রমণীয় এই ব্দনমণ্ডল সমস্ত প্রাণী 

হুইভে আমাদিগকে রক্ষা করুক, হে কাভায়নি! তোমাকে নমস্কার 

করি। ২৪। 

জ্বালাকরালমত্যুগ্রমশেষাহ্রসূদনমূ। 
ত্রিশূলং পাতু নো ভীতেওদ্রকালি নমোইস্ত তে ॥২৫ 

দ্বেবীভাষ্যম্। ভদ্রকালি! ভদ্রা চাসৌ কালী চেতি ভদ্রাং ভগবতীং কষ্া- 
মিতি শ্রাতেঃ ॥ ২৫ | 

( নাগোজী ) স্বালেতি। নোহস্মান্, ভীতেভয়াৎ ॥ ২৫ ॥ 
তত্বপ্র। জালা! হে ভদ্রকালি! তে তুভ্যং নমোহতস্ক। তব ত্রিশূলং 

ডীতের্য়াৎ নোইম্মান্ পাতু । কীদবশং ? জাল! অর্চিষঃ, তাভি: করালং ভীষণণ 

ভুঙ্গং বা; অত্যুগ্রম অতিভয়ানকং লেলিহানমিতি বাঃ; অশেষাণামনুরাণাং 
নাশকম্ ॥ ১৫॥ 

তুমি যে ব্রিশুলের দ্বারা সমস্ত অসুরকুল বিনাশ করিয়াছ, স্বীয় শিখা- 
রাশি দ্বার! ভীগ, অতিশয় তীক্ষু লেই ত্রিশুল, ভয় হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করুক, হে ভন্রকালি! তোমীকে নমস্কার করি। ২। 
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হিনস্তি দৈত্যতেজাংসি স্বনেনাপূর্য্য যা জগৎ। 
মা ঘণ্টা পাতু নে দেবি পাপেভ্যোহনঃ স্বতানিঝ॥২৬ 

দেবীভাষ্যম। নোদেবি হে অন্মাকং দেবতে! ?দত্যতেজোবিনাশনা- 
দদ্মপ্রকাশকরীতি বা। ুৃতানিব নোহম্মান্ পাপেভ্যঃ পাহি। স্বগর্ভজাতান্ 
পুত্রান জননীবেতি বাক্যশেষঃ, “মাতেব পুত্রান্ রক্ষম্বে”তি শ্রতেঃ। পাপেভ্যো 
নঃ ইত্যত্র অন ইতি চ্ছেদঃ। অনো মাতেত্যপরে ॥ ২৬। 

( নাগোজী ) হিনম্ত্রীতি। অনঃ প্রাণী মাতা বা স্ুতানিব নোহুম্মান্ 
পাপেভঃ পাহিত্যর্৫থঃ। অনিতেঃ পচাদ্যচ ॥ ২৬ ॥ 

তজুপ্র। হিন। যাঘণ্টা স্বনেন শব্দেন জগৎ মপুধ্য দৈত্যতেজাংসি 

কিস্তি, সানোহন্মন পাঁপেভাঃ ক্লেশহেতৃভ্যঃ পাতু, কানিব? অনো মাতা 

শ্বতান পৃত্রানিব, যথা মাতা শবেনাক্রোশধ্বনিনা পুত্রক্রেশদান্ নিরন্ স্বপুত্রান্ 

বক্ষতি তছৎ। হানো মাতশকটয়োরিতি কোষ: ৷ পক্ষাস্তরাণ্যনৈব্যাখ্যাতীন্তপি 
অজদন্ঙ্গমন্থাছ্পেক্ষিতানি ॥ ২৬। 

যে ঘণ্ট।, ধ্বনি দ্বার। জগৎ পরিব্যাপ্ড করিয়। দৈত্যকুলের তেজ বিনষ্ট 
করিয়াছে, সেই ঘণ্ট। মাত। যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, তেমন আমাদিগকে 

পাঁপ হইতে রক্ষ। করুন । ২৬ 

অস্থুরান্থগ বনাপঙ্কচচ্চিতন্তে করোজ্ববলঃ। 
শুভায় খড়গে৷ ভবতু চণ্ডকে ত্বাং নতা বয়ম্॥ ২৭ 

রোগানশেষানপহংসি তুফ্টা 
কুঘটা তু কামান্ সকলানভীষ্টান্। 
ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাং 
ত্বামাশ্রিতা হ্যাশ্রয়তাং প্রয়ান্তি | ২৮ 

দেবীভাষ্যম। চগ্িকে ! কুদ্রশক্তে ॥ ২৭। ২৮ ॥ 

( নাগ্োজী অস্ুরেতি। চর্চিতো লিপ্তঃ। করং ছন্তম উদ্্বলয়তি, 

করৈঃ কিরণৈরুজ্ভ্বলো ব| ॥ ২৭ ॥ 

( নাগোজী ) রোগানিতি। অভীষ্টান্ অপহংসীত্যাকৃষ্যত্ ইতি যং 
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ইন্টবিয়োগলক্ষণা বিপভিঃ। হযতত্তামাশ্রিতা অন্যেষামাশ্রয়তাৎ 
প্রয়াস্তি ॥ ২৮ ॥ 

তত্বপ্র। অন্থরা। চগ্িকে ! বয়ং ত্বাং নতাঃ ম্মঃ$ তে তব খড়গঃ শুভায 

মঙ্গলয় ভবতু, অর্থাদশ্মাকম্) যদ্বা পূর্বশ্নে।কান্ন ইতান্থষজ] বিভক্তিব্যত্যয়াৎ 

যষ্ঠান্তত্বম । কীণৃক ? অন্ুরাক্থপ্থসাপন্কচর্চিতঃ অস্যক্ রক্ঞ্চ বসা মেঘশ্চ তে 

এব পন্তঃ অতিবহুলত্বাৎ, তৈঃ চর্চিতঃ দিপ্কঃ। পুনঃ কীদৃক? করৈঃ কিরণৈঃ 

সউজ্জ্লঃ দীপ্তঃ ; যদ্বা তে তব করেন হস্তসম্পর্কেণ উজ্জ্বল; অতিশয়দীপ্ত; ॥ ২৭ 

তন্বপ্র। রোষতোষয়োঃ ফলং বদন্তঃ স্তবন্থি রোগ! । ত্বং তুষ্টা সতী 

মশেষান রোগান্ উদ্বেজকান্ অপহংসি নাশয়সি, রুটা ক্রুদ্ধা সতী অভীষ্টান 

বাঞ্ছিতান সকলান কামান্ অর্থান্ বিনিহংসি। যদ্বা অভীষ্টান্ সর্ঘত ইষ্টান অতি- 

মনোহরান্ ; যদ্বা উভয়ে'িপাদানাৎ অভীষ্টান্ ইচ্ছাবিষয়ীরুতান ভাবিন ইত্যর্থঃ , 
কামান্ বর্তমানোপভোগ্যান্, ইতি ভেদঃ করনীয়ঃ। তথাচ দেবীপুর!ণম্*- 

“তুষ্টায়াং নৃপ ছূর্গায়াং নিমেষার্দেন যৎ ফলম্। ন তদ্বত্তুং মহেশোহপি শক্ত 
বর্শতৈরপি” ইতি । তদেকতানতাধাঃ ফলং বদস্যঃ স্ববস্তি,_ত্বামিতাদি 
ত্বামশ্রিতানাং তৃষ্ঘক্তানাং নরাণাং বিপৎ বিপত্তির্ন ভবতীতি শেষঃ। নরাশ্চ 

নাধ্যশ্চ ইত্যেকশেষঃ। নরাণামিত্যুপলক্ষণং দেবানাঞ্চ,। তেষাং তত্দর্শনাৎ 

স্বামাশ্রিতা নাঃ আশ্রয়তাম অন্তেষাম আশ্রদুযোগাতাৎ প্রয়ান্তি গচ্ছন্তি 

তথাচাগমঃ--“রাজানোহপি চ দাসত্বং ভজস্তে কিং পরে জনা" ইতি ॥ ২৮ ॥ 

অস্ত্রগণের রক্ত ও মেদ-পঙ্কে পরি লশ্ত "তামার করশোভী খড়গ 

আমাদের শুভ সম্পাদন কক্ষক। হে 6ণ্িকে। প্রণত হইথা আমাকে 

নমস্কীর করি | ২৭। 
তুমি পরিতুন্ট! হইলে সমস্ত রোগই বিনন্ট করিয়। থাক, আবার তৃমি 

ক্ুদ্ধা হইলে সকল অভীস্টই বিনষ্ট হয়। তোমাকে আশ্রয় করিতে 
পাঁরিলে তাহার আর কোন বিপদ হয় না, প্রতু'ত সে নিজেই পকলের 
আশ্রর্ হইয়। থাকে । ২৮। 

এতৎ কৃত ষৎ কদনং ত্বয়!দ্য 
ধর্্মদবিষাং দেবি মহাস্তুরাণাম্। 
রূপৈরনে কৈর্ববহধাত্বমূর্তিং 
কৃত্বাঘিকে তং প্রকরোতি কানা ॥| ২৯ 
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দেবীভাষ্যম্। বূপৈরনেকৈরিত্যানি ব্রন্ষলিঙ্গং “বূপং রূপ প্রতিরপো। বতৃ- 

বেতি” “য একো বর্ণো বহুধ! শক্তিযোগাছরণাননেকাক্লিহিতার্থো দধাতী*তি চ 
শ্রতেঃ ॥ ২৯ ॥ 

( নাপগপোজী ) এতদিতি | কদনং নাঁশঃ। ধর্ম্মথিখোেইন্থর'2| অন্য 
অধুনা আত্মমূর্তিমেব অনেকৈ; রূপৈঃ ব্রহ্ষাণ্যাবিকাল্যাদিলক্ষণ। অভেছে 
তৃতীয়া । ব্ধা বহ্প্রকার1 | অন্য! তদিত্বর! কা? ন কাপীত্যর্থঃ ॥ ২৯॥ 

তত্বপ্র। তৎকন্্ণ/মলৌকিকত্বং বদন্তঃ স্তবন্থি__-এতৎ। হে অন্থিকে 
জননি। হে দেবি। অনেকৈঃ বূপৈত্রপ্ধাণ্যাদিবূপৈশ্চতুম্মখীস্বাদিভিরাক্মমূর্তিম্ 

মাত্মনো দেহং বহুপ্ধা বহুপ্রকারাৎ কত্বা, ব্রহ্গাণ্যাদিবূপাং কৃত্েত্যর্থঃ; ধর্মদিষাং 
ধন্মছে্টণাং মহাম্বরাণাম্ অদ্য ত্বয়া যদেতৎ কদনং ক্রেশং নাশ ইতি যাবৎ, 
কতং তৎ অন্ত ত্বাং বিনা কা প্রকরোতি ন কাপীত্যর্থঃ সর্বানামশক্যন্বাথ। 

যবা নন চানুগডাদিভিরেব দৈত্যানাশঃ কতঃ কথমেকৈবাহং স্ত.য়ে ইতি চেত্ৃত্রাহ*,__ 

এতদিত্াাদি। এতৎ কদনং কা ত্বদন্তা করোতি অপি তু নকাপি, কিন্তু ত্বমেব 
ইত্যর্থঃ। নন্গু দৃষ্টমৈবৈতৎ কথমন্তথা কথাতে ইতি চেত্তত্রাহঃ-_অনেকৈঃ 
ক্পরাত্মমুর্তিং নিজদেহমেব বহুধা কুত্বা কতম্, ন তু তাঃ পৃথক্ ইতার্থঃ; “কদনং 
মভাতাপয়োর্রিশতি মেদিনী ॥ ২৯ ॥ 

হে দেবি অন্থিকে ! তুমি এখনই নিজঘুর্তি নানাপ্রকার করিয়! এই 

ধণ্্ছ্েধী অন্তরুগণকে যে বিনাশ করিলে ইহা তুমি বাতীত আর কে 

করিনে পারে । ২৯। 

বদ্যাম্ব শাস্ত্রেধু বিবেকদীপে- 
হ্বাদ্যেু বাক্যে চ কা তবদন্টা।। 
মমত্বগর্ভেহতিমহান্ধকারে 
বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥॥ ৩০ 

দেবীভাষাম। আদ্যেষু বাক্যেু বেদেষু মধো যা বিদ্যা কণ্মকাগুপরা মন্ত্র 

ত্রাহ্মণরূপা অপরাধ্যা, যচ্চ শান্ত বিবেকদীপায়মানং তত্বজ্ঞানজননযোগ্যম্পনিষ- 

জ্বপং পর! বিদ্যেতি তেষু তদ্দয়ে ত্বদন্তা কা বর্ততে প্রতিপত্তিব্ষয়তয়েত্যর্থাৎ 

“সর্দ্বে বেদা যৎপদমামনস্তী”তি শ্রতেঃ। ত্বদন্তা কেতি ছিরাবর্তশীয়ম্। ত্বদন্ত' 

কা চ ম্মত্বগর্তভে এতহিশ্বমতীব বিভ্রামমতি । তথাচ বাক্যদ্বয়ম। অথবা বিদ্যানু 



& ৮ শ্রীশ্রাচশ্ডা। 

বিশ্বেশ্বরা তব পারপাসি বিশ্বং 

বিশ্বাত্বিক! ধারয়সীতি বিশ্বমূ। 
বিশ্বেশবন্্যা ভবতী ভবস্তি 
বিশ্বাশ্রয় যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ॥ ৩২ 

দেবীভাষ্যম। ত্বং বিশ্বং পরিপাসি যতো বিশ্বেখরী, বিশ্বম আক্মা শরীরং 

শরীরতুল্যং ধন্য |: সা বিশ্বাস্মিকা ত্বমিতি হেতোঃ বিশ্ব ধারয়স-__জীগো যথা 
শরীরমিতি ভাবঃ। অন্তর মূলং_-“যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিবাা অন্তরো যং পৃথিবী 

ন বেদ যহ্ পৃথিবী শরীরমিত্যাদাঃ, এষ সেতুবিধরণে” ইত্যাদ্যাস্চ শ্রুতয়ঃ। 
“পরো দিবা পর এন! পৃথিবোত্য।দি”দেবী স্থক্ত হল্ত্ার্ধোহপোতেন কথক্ষিৎ 

সংগৃহীতঃ, জগদংশভূতমিতি শক্রাদিভ্ভতিমন্ত্রন্ত অংশেন ভূতং প্রাপ্তমিতি 
নৈয়ায়িকসম্যতব্যখ্যান্তরেণ চ।ক্রিইম। এতাদ্রশব্যাখ্যায়াং গীতাবচনমপি সাধক __ 

“বিষ্টভ্যাহমিদং কৎন্রমেকাংশেন হতো জগ” দিতি গ্রাসন্গিকমুক্তমূ॥ নৈয়ায়িক" 

মতমিদম। ভক্তিনআা ইতি উপাসকমাত্রোপলক্ষণম্ । বিশ্বাশ্রয়! ইতি “স 

লোকানামীঞ্জে? ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩২ । + 

( নাগোঈী ) ষতন্ৎ বিশ্বেশ্বরী অতো! বিশ্ব পরিপাসি। যতস্তৎ 

বিশ্বান্মিকা অতন্তৎ তন্ধারয়মি যতো! ভবতী বিশ্বেশানাম্ ইন্্রবন্ষ। 
দীনামপি স্তৃত্যা অতভ্ত।য়ি ভক্তিনআঃ এতে বিশ্বাশ্রয়াঃ ভবস্তি ॥ ৫২ ॥ 

তন্বপ্র। নন তথাবিধপ্রবৃত্তো ত্যাঃ কিং প্রয়োজনং কথং বা শক্তিরিতি 

চেতৃত্রানঃ, বিশ্বে । যতস্বং বিশ্বেশ্বরী সর্ধেষামীশ্বরী অতঃ ক।রণ|ৎ বিশ্বং পরি- 

পাসি জগতোহুনন্তনাথত্ব!ৎ তৎপরিপালনায় সততং প্রবর্তসে, সর্ব্বেষামীশ্বরীত্ব(ৎ 

সধ্বতঃ পালনশক্তেন্চেত্যর্থঃ। যতো বিশ্বান্সিকা জগদ্ধপ1 ইতি হেতোঃ বিশ্ব 

ধরয়সি জগতন্তধাংশভূতত্বাৎ | যস্থা নন্ু 'রাক্ষসাধিভ/ঃ ততোহধিকশক্িযুক্তা 

ইন্জাদয়ঃ, দশ্রাভ্যো রাক্কা, অন্ধৌ৷ নৌঃ, ন।গেভ্যো বিষবৈদ্যাঃ, প্রাস্থাঃ রক্ষকা', 
পৃথিবী জগস্ধাত্রী তশ্া অপ্যনস্তঃ প্রসিদ্ধ: কথং সৌঁতি চেত্তত্রাহঃ,- বিশ্বাত্মিক' 

রক্ষকধ।রকাদিশ্ব রূপ! 'হ্বমেবেতার্থঃ ৷ সর্ব্বশ্ববীত্ব: সব্বন্বরূপাত্বং চোক্তম্। প্রণা 

অন্য ফলস্তু অত্যাশ্চর্ধাম ইতা হু: যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ ভক্ত স্ব প্রণামশীলা: 

তে বিশ্বেশবন্দ]াঃ বিশ্বেশ।নাং ব্রক্ষেজ্্াদীনামপি বন্দ্যা বন্দনীয়াঃ ভর্বাস্ত, যত 

এস্ভুতহ শ্রণামফলম্ অতো ভবতী বিশ্বাশরয়া বিশ্বৈরাশ্রীয়তে সেব্যতে সর্োপান্তা 

ইন্তার্থ: | ৩২1 



একাদশোদধ্যান়ঃ। ৪১৯ 

তুমি বিশ্ববুজ্াণ্ডের ঈশ্বরী, এজন। সমন্ত পরিপাঁলন করিতেন, তুমি 
বিশ্বাত্মিক! বলিয়! বিথকে ধারণ করিতেছ ; যাহারা তোমার, প্রত্তি ভদ্ভি-- 
নম, তাহার! ব্রহ্মাদিরও বন্দনীয় হইয়া থাকে | ৩২। 

দেবি প্রসীদ পরিপালয় নোইরিভীতে- 
নিত্যং যথাস্রবধাদধুনৈব সদ্য; 
পাপানি সর্ববজগতা(% (প্র) শমং নয়াশু 
উৎপাতপাকজনিভাংশ্চ মহো পনর্গান্ ॥ ৩৩ 

দেবীভাষ্যম। অধধনা যথা অস্বরবধাৎ অন্থরবধৎ বিধায় সদ্য এব তথা 
নিতাম অরিভীতেঃ শক্রভয়াৎ নঃ পণ্রপাল্য অস্মান রক্ষ। ন কেবলমিষৎ-_ 
কিন্ত পাপানীতি ॥ ৩৩৩৫ ॥ 

( নাগোজী ) দেবীতি। হে দেবি। শোহস্মান আঅদঃ ক্ষণমাত্রেণ 
শত্রুভীতেঃ পালয়। যথাধুনৈব সম্প্রত্যেবাহুরবধাৎ পালিতবত্যসি 
তথেতার্থঃ । সর্ববজগতাৎ পাপানি আন্ত শীঘ্ৎ প্রশ্মৎ" নয় । উৎ- 
পাত্তানাৎ পাকঃ ফলানকালস্মেন জনিতান মহোপসর্গান্মার্যানীংশ 
প্রশমৎ নয়েতি ॥ ৩৩ ॥ 

তৰপ্র। ভ্তত্বা অভিমুখীকৃত্য প্রাথয়ভে,_-দেবি। হে দেবি। প্রসীদ, যথা 
অধুনা সদ্য; "্মরণকাঁল এব মন্ুরবধাৎ নোহম্ছান্ পালিতবতী তথা নিত্যম 
অগিভীতেঃ পালয় পালঘিষ্যসি, সর্ধবজগাঁঞ্চ পাপা ছুঃংখকারণানি আশু ম্মৃত- 
মাত্রমেব শমং নয় নেষ্যসি। উৎপাতে দিব্যান্তরীক্ষভৌমরূপঃ তস্ত পাক: ফল- 
পরিণতিঃ তেন জনিতান উৎপাদিতান হহোপসগণন্ হুর্ভিক্ষমরকাদিলক্ষণাঁন্ শমং 
নয় নেষাসি। সর্বত্র প্রার্থনায়াং লোট। অলান্দবার্ষঃ। “ভপসগঃ পুম।ন্ রোগ- 
ভেদোপপ্নবযোরগী তি দেদিনী 1 ৩৩॥ 

হে দেবি! তুমি যেরূপ এখন শত্রু বিনাশ করিয়! ( জগৎ) রক্ষা 
করিলে, এইরূপ প্রসন্ন। হইয়! আমাদিগকে অরিভয় হইতে সর্বদা রক্ষা 
কর, জগতের সমস্ত পাপ এবং উক্কাপাতাদিজনিত মহা উপসর্গরাশি 
সহর বিনস্ট কর। ৩৩। 

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি। 
্রেলোক্যবামিনামীড্যে লোকানা॥ বরদধ ভব ॥ ৩৪ 



৪২* শ্রীইচতী। 

( নাগোজী ) প্রণত্তানামিতি | ঈড়্যে স্তব্যে॥ ৩৪ ॥ 

তন্বপ্র ।  পুনরপি জগদর্ধং শ্রীর্থধস্তে, প্রণ। হে দেবি! বিশ্বার্তিহারিণি 

জগদ্দখনাশশীলে ! হে ঈড্যে স্তত্যে ! ভ্রেলোক্যবাসিনাং স্বর্গমন্ত্যপাতালস্থানাং 

লোকানাং জনানাং সম্থদ্ধে বরদা অভ্রীঙঈদাত্রী ভব। নন্বেবমস্থরাণামপি তদস্ত- 

গতত্বাঙ্গভীষ্টদানে পুনরনর্থ আসজ্জেত ইতি চেত্ৃত্রাহুঃ,--প্রণতানাং ত্বয়ি প্রণাম- 

শীলানাৎ, যদ্ধা বিনীতানামূ্. ন হান্নরাস্তাদুশা ভবস্তি; যদ্ধা ব্রিলোক্যবানিনামীড্যে 
ইতি সন্বন্ধঃ ॥ ৩৪ | 

হে ঘেবি! তুম বিশ্বের আর্ডতিহারিণী, অতএব শরণাগভ জনের প্রাতি 

প্রসন্না হও, তুমি ত্রেলোক্যবাসী সকলেরই স্তত্য, তুমি লোক সকলের 

প্রতি বরুদায়িনী হও । ৩৪। 

দেব্যুবাচ। 

বরদাহং স্থরগণ। বরং যং মনসেচ্চথ । 

্ব বৃণুধবং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্ ॥ ৩৫ 
( নাগোজী ) দেব্যুবাঁচ-বরদেতি । যং বরং যমভীপ্নিতার্থং তৎ 

হৃণুধবৎ প্রার্থয়ধবমূ ॥ ৩৭ ॥ 

ততবপ্র । দেব্যুবাঁচ,-বর । হে স্ুরগণাঃ দেবসমৃহাঁঃ অহং বরদা বরং 

দামি, জগতামুপকারকং যং বরং মনসা ইচ্ছথ তং বৃণুধ্বং, প্রযচ্ছামি দদামী- 

তার্থ; | “দেবাদ্ধতে বরঃ শেষ্ঠে ত্রিষু ইতি কোষঃ ॥ ৩৫ | 

দেবী বলিলেন, হে হুরগণ ! আমি বরদায়িনী, তোমর! জগতের 

উপকারক যে বর ইচ্ছ! হয়, প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান 

করিতেছি । ৩৫ । 

দেবা উচুঃ। 
সর্ববাবাধাপ্রশমনং ভ্রেলোক্যস্যাথিলেশ্বরি। 
এবমেব ত্বয়া কার্য্যমন্ম দ্বৈরিবিনাশনম্ ॥ ৩৬ 

দেবীভাষ্যম। সর্বাবাধেতি গুংবদভাব আর্ষঃ | সর্ববা আবাধা মহতী বাধা 

হতি বা সিদ্ধিঃ | ত্েলোকান্ত সর্ববাবাধাপ্রশমনম্ অন্মদবৈরিবিনাশনমিত্যন্বয়ঃ 1৩৬ 

( নবার্শোজী ) দেব! , উচু সর্ববাবাধেতি | জর্ববা চাসৌ আবাধা 



একাদশো ছধ্যায়ঃ | ৪২১ 

চেতার্থঃ। ই্দং বৈরিবিনাশনন্ বিশেষণয্। এবমেব গুস্তাদিনাশন- 
বদেব ॥ ৩৬॥ 

তত্বপ্র। দেবা উচ্ঃ, সর্বা। হে অখিলেশ্বরি সর্ধেশে! এবমেৰ যথা 
অন্মদবৈরিবিনাশনং তয় কত্রমিতি শেষঃ; এবং ইরৈলোক্াম্ত সর্বাবাধাপ্রশমনং 
স্বয়া কাধ্যম্) আ! সর্ববতো। বাধা আবাধা, সর্ব চাসৌ আবাধা চেতি, তত্ঠাঃ 
প্রশমনং প্রকর্ষেণ শাস্তিঃ ॥ ৩৬। 

দেবগণ বপিলেন, হে সর্ব্বশ্বরি ! তৃমি এখন যেমন ( শক্র বিনাশ 
করিয়! ) জগত্বের সকল বিক্প দূর করিলে, এই প্রকার আমাদিপের অরি- 

কূল বিনাশ করিয়া জগতের সমস্ত বিশ্ব নষ্ট করিবে । ৩৬। 

দেব্যুবাচ। 

বৈবস্বতেহন্তরে প্রান্তে অফ্টাবিংশতিমে যুগে। 
শুষ্তে। নিশু্তশ্চৈবান্তাবুৎপতস্তেতে মহাস্থুরৌ ॥ ৩৭ 
নন্দগোপগৃহে জাত যশোদাগর্ভসম্তব। 
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ৩৮ 

দেবীভাষ্যম। বৈবস্থতঃ সপ্তমো। মন্জরিদানীং তন্যাস্তরম অধিকারকালঃ 

'তত্রাষ্টাবিংশধুগন্তায়ং কলিনামা চরমপাদঃ । উৎপৎস্তেতে ইতি ভবিষ্যমির্দেশো 

ছিতীয়মন্বস্তররূপ কথাকালাপেক্ষয়। । বর্তমানকালাপেক্ষযা তছ্ৎপত্তিস্ত কিঞ্ি- 

দধিকপঞ্চসহআব্যাঃ পূর্ববমভূদিতি প্রাঞ্চঃ,ুচতুঃইশতাধিকচতুঃসহম্রাব্যাঃ পূর্ববমিতি 

কহলণঃ, কিঞ্চিন্ান্চতুঃসহআব্যাঃ পূর্বমিতি তু বয়ম্॥ ৩৭1৩৮ ॥ 

( নাগোজী ) দেব্যুবাচ,_বৈবস্বতে ইতি । অস্তরে মন্বস্তারে, অফী- 
বিংশতিমে অষ্টাবিৎ-শতিসংখ্যকে | ভটো মড়াগমচ্ছান্দসঃ | যুগে চতু- 
যুগে। তত্র কলিন্বাপরসন্ধাবনয়োরৎপত্তিঃ ॥ ৩৭ ॥ 

( নাগোজী ) নন্দেতি। নন্দগোপন্য, এষ মহালন্ষদ্যংশভূতা! “নন্দ 
ভগবতী নাম য। ভবিষ্যতি নন্দজ।। ক্নকোত্বমকাস্তিঃ স। ম্ুকাস্ডি- 

কনকাম্বরা। কমলাম্কুশপাশাজৈরলক্কতচতুর্ভুজা। ইন্দিরা কমলা 
লক্মমীঃ সা! শ্রীকুক্মান্বজাসনা । ইতি রহন্যোজেন্ট ॥ ৩৮ ॥ 

তত্বপ্র। দেব্যুবাচ,_তবিষ্যচ্চরিতং কথক্কতি,বৈব। বৈবস্বতেহস্তরে বৈৰ- 
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স্বতন্য মনোরস্তরে তদধিকারোপলক্ষিতে কালে সগ্তমমন্বস্তরে ইত্যর্থঃ; তত্রাপি 

অগ্টীবিংশতিমে অষ্টাবিংশতিপূরণে, এততু সংখ্ায়া জ্ঞেয়ং তচ্চ মান্ধষাণাং যুগ” 

চতুষ্য়েন দেব1নামেকষুগং ভবতীতি ॥ শুস্তো নিশুস্তশ্চান্তো মহাম্বরৌ উৎপৎন্যেতে 
উৎপক্সৌ৷ ভব্বিষ্যত* এতেনৈতদন্তমবপ্তরীয়ং জ্ঞায়তে, অষ্টাবিংশতিপৃরণে অষ্টী- 
বিংশতিতম ইতি বক্তব্যে ছান্দসম্তলুক্, বিংশতিষে “রৃষ্সু প্রাপ্য জন্মনী”তিবৎ 
অষ্টাবিংশতিং মাতি ইতি বা অঙ্ড, সন্ধ্যভাব আর্ঃ ॥ ৩৭। 

' তত্বপ্র। ততঃ কিমিত্যাহ, নন্দ । নম্দগে।পগৃছে যশোদাগর্ভসম্ভবা সতী 
জাতা প্রাছুর্ততা অহং ততম্তদা তৌ শুস্তনিশুস্তৌ নাশয়িষ্যামি। কীদৃশী? 
বিদ্ধ্যাচলনিবাসিনী বিদ্ধ্যপর্ববতালয়। । এবং কিল পুরাণবার্তী, বিদ্ধ্যে হি অতি- 
দৃপ্তয়োঃ শুস্তনিশুভয়োঃ পুরতঃ সাকম্মাদগতা, তামতিমনোহরবূপাং দৃষ্টী তৌ 
মনসিজশরজর্জরিতাঙ্গো প্রার্ঘয়াঞ্চক্রাতে | যুবয়োম্মধ্যে যোহাতিধলবান্ তমেব 
ভজিষ্যামীতি তয়োক্তৌ৷ পরস্পরসৌহার্দিং বিহায়ান্তোন্ঠং যুদ্ধ! ম তুরিতি ॥ ৩৮ 

দেবী বলিলেন, বৈবস্বত মন্বস্তরের অষ্টাবিৎশতিতম ধুগে আবার শুস্ত- 
নিশুস্ভ নামক অন্য মহাস্তুরদ্ঘয় উৎপন্ন হইবে । ৩৭! 

আমি নন্দগোপের গৃহে যশোদার গর্ভে উৎপন্ন হইয়। বি্কা পর্বতে 
অবস্থনপূর্ববক উহাদিগকে বিনাশ করিব | ৩৮। 

পুনরপ্যতিরৌদ্রেণ রূপেণ প্রথবীতলে। 
অবতীর্ষ্য হনিষ্যামি বৈপ্রাচিভাং [চা স্ত দানবান্॥ ৩৯ 
তক্ষয়ন্ত্যাশ্চ তানুপ্রান্:বৈপ্রচিত্তান মহাস্ররান্। 
রক্তা দস্ত৷ ভবিষ্যন্তি দাড়িমীকুহ্তমোপমাঃ ॥ ৪০ 

দেবীভাষাম। বৈপ্রচিত্তান। বিপ্রচিত্তেরম্থরমাতুঃ সম্ভৃতান্ বিপ্রচিত্তাদ- 
ব্রাহ্মণাস্তঃকরণাহুৎপন্ান লোভমোহাদিন্পান্ বা ॥ ৩৯_-৪৪। 

( নাগোজী ) পুনরপীতি। ইয়মপি দ্বাপরেছতীতে ত্রৈব চতুরয'গে- 
ইবত্তীপেত্যাহঃ | €বপ্রচিতান্ বিপ্রচিত্তিবৎশীয়ান ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥ 
 তত্বপ্র। পুনঃ। পুনরপি অতিরৌদ্রেণ রূপেণ পৃথিবীতলেহবতীধধ্য বৈপ্র- 

চিত্তান্ বিপ্রচিত্তেরপত্যানি দানবান্ হনিষ্যামি ॥ ৩৯ । 
তন্বপ্র। নামাস্তরকারণং বক্তি,-ভক্ষ। তান্ উগ্রান ঘোরান বৈশ্রচিত্তান 

ষাস্থরান্ তক্ষযস্ত্যা মম দস্তাঃ রক্তবণ। ভবিষ্যন্তি, কীদৃশাঃ? দাড়িমীকুত্ুমো- 
পমাং ছাড়িমীগুষ্পতুল্যাঃ | « নদগা্ধিত্বাদী॥ ৪৭ ॥ 
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পুঃরায় অতি ভীষণ আকারে আমি এই পৃথিবীমগুলে অবতীর্ণ হইয়! 
বৈপ্রচিত্ত নামক দানবগণকে বিনাশ করিব 1 ৩৯। | 

তখন এ ভীষণ বৈপ্রচিত্ত দানবগ্ণকে ভক্ষণ করায় আমার দস্ত-সকল 

দাড়িমী পুষ্পের হ্যায় রক্তবর্ণ হইবে। ৪০। 

ততে৷ মাং দেবতা; শ্বর্গে মর্ত্যলোকে চ মানবাঃ। 

স্তবস্তে। ব্যাহরিষ্যন্তি সতত রক্তদন্তিকাম্ ॥ 8 
( নাশোজী ) তত ইতি। এফ! রক্ত্দস্তিকা কাল্যংশভূত! | অত্র 

দন্তেতুপলক্ষণম্ । কেশায়ুধসর্ববাবয়বেষু রক্তত্বমন্তাঃ। অত এবস্যা 

রুন্তগামুণ্টানেন বাহার 4৪১ ॥ 

তত্ব প্র। ততো । ততো! হেতোঃ স্বর্গে দেবতাঃ মর্ত্যলোকে মানবাশ্চ সততং মাং 

স্কবগ্: রক্ুদন্তিকাং ব্যাহরিষাস্তি রক্তদস্তিকেতি কথয়িষান্তি | রক্ত] দস্তা যন্াঃ সা 

রক্রদস্থ্িকা, বহরীহৌ কঃ আদিং, রক্তদস্তীশবৎ স্বার্থে কঃ হৃম্বপ্চেতি বা॥ ৪১ ॥ 

ভখন স্বর্গধামে দে'গন এবৎ মর্ত্ালোকে মানবগণ সত্তত স্ততি- 

সহকারে আমাকে বুকদপ্তিকা বলিয়া কীর্তন করিবে । ৪১। 

ভুয়শ্চ শততবার্ধিক্যামনাবৃষ্ট্যামনভ্তসি 

মুনিভিঃ সংস্ত (স্থিত ভূমৌ সম্ভবিষ্যাম্যযোনিজা ॥৪২. 

( নাগোঁজী ) ভুয়শ্চেতি। অনন্তসি কৃষ্যাদিজলশৃন্তায়ামপীতয্থঃ । 

অযোনিজ! যথেদানীৎ পার্বব্তীদেহাবিভ্ভাব এবমপি চেত্যর্থঃ ॥ ৪২ 

তন্বপ্র। গাতুর্ভাবাস্তরমাহ,_ভূয়স্চ । তূয়ঃ পুনরপি শতবার্ষিক্যাম্ অনা 

রষ্টাং রৃষ্িপ্র তিবদ্ধে মুনিভিঃ সংস্ততা সতী অহম্ অনস্তস জলসম্পর্কবর্জিতায়াং 

ভূমৌ অফেনিজা অকম্মাদেব সৃস্বিষ্যামি প্রাছুর্ভবিধ্যামি, শত্বার্ধিক্যামিতি 

তদস্য পরিমান্মাতি টিকণ,॥ 9২ ॥ 

আবার শত্তবর্ষবাপী অনাবৃগ্ঠি হওয়ায় পৃথিবী জলশুন্য হইলে মুনিগণ 

আমাকে স্তব করিবেন। ভখন আমি অকম্মাৎ অযোনিজারূপে উৎপন্ন! 

হইব। ১ | 

ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যনুনীন্। 

কীর্তয়িধ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতি মাং ততঃ ॥ ৪৩ 
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( নাগোজী ) তত ইতি। দ্যম্মাৎ মুনীন্ নিরাক্ষিষ্যামি হতন্াং ॥+৩ 

তত্বপ্র। তন্রৈব নামাস্তরনির্বচনকারণমাহ,ততঃ। ততম্তদা নেজ্রাণাং 

শতেন যৎ যম্মাৎ মুনীন্ নিরীক্ষিষ্যাঁমি নিরীক্ষিষো দ্রক্ষামীতি যাবৎ, অতঃ- 

কারণাৎ মন্গজাঃ শতাক্ষীম্ ইতি প্রসিদ্ধাং মাং কীর্তয়িষ্যন্তি। শতবক্ষীনি যস্থাঃ 

শতাক্ষী । মনুজা ইতি দেবাদীনামুপলক্ষণম্ ॥ ৪৩। 
অনন্তর শন্তনয়ন! হইয়া মুনিগণকে দর্ণন করিব, তাহাছে মাননগন 

আমাকে শতাক্ষী বলির! কীর্কন করিবে । ৪৩। 

ততোইহমথিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ। 
ভরিষ্যামি স্থরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ ॥ 8৪ 
শাকম্তরীতি বিখ্যাতিং তদ৷ যাম্যাম্যহং ভুবি || ৪৫ 

দেবীভাষ্যম। শীকম্তরীতি দ্বিপদীৰপোহরং গ্লে(কঃং ॥ 9৫ 

( নাগোজী ) বৈবন্বতমন্বস্তর এব চত্বারিংশন্রমে যুগে শতাক্ষীশাক- 
স্তর্যযবতারঃ। “তশ্মিনেবাস্তরে শক্র চত্বারিংশক্তমে যুগে” ইত লক্ষী- 
তন্্রেক্তেঃ। তীত্রেব দুর্ণমান্থুরবধঃ | "শাকম্তরীং হ্বন্ ধ্ায়ন শক্ত 

সম্পৃজয়ন্নমন | অক্ষয়াণশ্রতে ভূতিমন্নৎ পানৎ ভবাস্তরে ইঠি চ 

ভত্রৈব ॥ ৪৭ 

( নাগোজী ) শাকম্তরীতি । এষ|। পার্বতাংশ। এব শাকস্তরী ; 

নীলবণেত্যাদ্যক্েঃ | অত্র সর্ধবত্রহিমিতি নির্দেশ পরম্পরমপি শক্সীনা- 

মভেদাভিপ্রায়েণ । ছুর্গমনামাহ্ররঃ | তত্রেব শাকভ্তধর্যবভার এব 

"শাকমতরী শতাক্ষী সা সৈব দু! প্রকীর্তত্কা | উমা গোঁরী সন্তী চন্তী 

কালিকেশ। চ পার্বতী” ইতি। "পত্রমূলকরীরা গ্রমূলকা গাধিরূঢ়ক'ঃ | 

ত্বক পুস্পৎ করকৎ চেত্তি শাকৎ দশ্বিধৎ স্মৃতম্ ॥' ৪৫ 

' তবপ্র। তত্রৈব নামান্তর কারণন্তেনাব তারপ্রয়োজনমাহ সদ্পদোন, ততো । 

ততোহনস্তরং, হে ম্ুরাঃ। অহম্ আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ জলাঁভাবেন ভূম'বুৎপত্তা- 

ভাঁবাৎ নিজদেহ এব জাতৈঃ শাকৈঃ আর্ষ্টেঃ বৃষ্টিপর্ধাস্তম্ অখিলং লোকং 

ভরিষামি পোক্ষ্যামি। কীদৃশৈ: 2 প্রাণধারকৈঃ ৷ তদ1 তুবি অহং শাকম্তরীতি 
বিখ্যাতিং যাস্তামি । শাকেন বিভপ্ষি পুঝ্াতীতি শাঁকব্বী। করণোপপদেহপি 

বহরাৎ খপ. ॥ ৪818€ ॥ 



একাদশেছ্ধ্যায়ঃ | ৪২% 

হে স্ুরবৃন্দ ! ধন এই সমস্ত লোককে আমার দেহ হইতে নানা 
প্রকার শাক উৎপাদন করিয়া! পরিপুন্ট করিব। সেই শাকের ছারা 
প্রাণিগণ বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত প্রাণ ধারণ করিবে । ৪৪। 

এই জন্য তৎকালে আমি শীকন্তরী নামে বিখ্যাতা হইব । ৪৫ । 

তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যৎ মহাস্ররমূ। 
দুর্গাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ 

দেবীভাষ্যম। ছর্ণাদেবীতি । দুর্গম দ্েবয়তি অর্দয়তীতি কর্খ্ণাণি 

পৃষোদরাদিত্বাৎ পূর্পদোপাস্তালৌপেন*ুছর্গং দুর্গমান্ুরম্ আ সম্যক দেবয়তি 

জর্দয়তি, অন্দনন্থ সম্যক্ঞ্চ শিষ্টরক্ষণার্থস্বেনেতি বা সিদ্ধমূ। দিবু অর্দনে 'ইতি 

চৌবাদিকম্যবপম্। ইয়ং চ নিকুক্তিঃ_ ছুর্গাদেবীনায়ো ন তু ছুর্গানা্ঃ! তন্ত 

তু্গাসি দুর্গ ছুরগভবসাগরেত্যাদিন। পূর্ববদাহ্ৃতন্তেন ভবিষ্যন্বাযোগাৎ ॥ ৮৬1 

( নাগোজী.)ুর্গেতি । ভীমৎ ভয়হ্করম্ ॥ ৪৬ 

তত্প্র। পুনশ্চ কম্মান্তবং কথয়তি,_তটন্তব ৷ তাত্রৈব প্রাছুর্ভাবে ছুর্গমাখ্যং 

তুর্মমসংজ্ঞকং মহাস্থরং বরিষযামি |  মর্দপদ্য মাত্রমেতৎ | “ছূর্ণ| দেবীতি বিখ্যাতিং 

তন্মে নাম ভবিনাতী”তি অন্ধপদ্যমধিকং কেচিৎ পঠস্তি তদনাধং মূলসংহিতায়াম- 
ৃষ্টত্বাৎঃ কেনাপি টীকারুতা নধুতত্বাচ্চ । বিদ্যাবিনোদপ্রভৃতয়োহপ্যেবম্ ॥ 9৬ | 

এবৎ সেই সময়ে দুর্গম নামক এক মহামস্থবরকে বিনাশ করিব । সেই 

জন্য লোকে আমার “দুর্গা দেবী, এই বিখ্যাত নাঁম রাখিবে। ৪৬ । 

পুনশ্চাহং যদ ভীমং ব্ূপং কৃত্ব৷ হিমাচলে। 

রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মূনীনাং ত্রাণকারণাৎ ॥ ৪৭ 
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বের স্তোষ্যন্ত্যানত্রমূর্তয়ঃ 

ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ 
দেবীভাষাম্। দেবীত্যেকং পদং ভীমেতি যোগরূঢম্। দেবী দ্যোতনশীলা 

ৃপ্্রী বা। ভীম যথা স্তাত্তথা আদীব্যতি সমাগ. দ্যোততে ইতি বা ভীমা- 

দেবী ॥ ৪৮--৫১।॥ 

ইতি প্রীগৌতমীয়ে শ্রীপঞ্চাননকৃতে দেবীভাষ্যে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১। 

( নাগোজী ) ভক্ষয়িষ্যামীত্যস্তস্য পদঘ্বয়ং বিশিষ্টম্ ॥ ৪৭ 



৪২৩ শ্রীস্ীচণ্তী। 

( নাগোজী ) ভীমেতি। “ভীমাপি নীলবর্শৈব দংস্াদশনভাহ্রা । 

চন্দ্রহাসং চ ডমরুৎ শিরঃপাত্রৎ চ বিভ্রন্তী । একবীরা কালরা্রিনিপ্রা 

তৃফা! দ্রতায়! ।* ইত্যক্তেরিয়ং ক।ল্যৎশ এব। পঞ্চাশত্তমে চত্ুষু্গে 

বৈবস্বত্তমন্বস্তরে এব ভীমাবতার ইতি লক্ষ্ীতন্ত্রে। ॥ ৮৮ 
তত্বপ্র। প্রাহ্র্ভাবাস্তরমাহ ছ্বাভা।ম্১-পুনঃ। অহং পুনশ্চ পুনরপি যদ 

হিমাচলে ভীমং ভয়ানকং রূপং কৃত্বা মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ রক্ষণহেতোঃ রক্ষাংসি 

ক্ষয়য়িষামি নাশগ্লিষ্যামি, লামণিওস্তাৎ লট, তদা সর্ব মুনয়ঃ আনতমূর্তডো 

নঅদেহাঃ সস্তো মাং স্তোষ্যস্তি ; তত্রম্মাৎ ভীম! দেবীতি বিখ্যাতং প্রসিদ্ধং মম 

নাম ভবিষ্যতি। বিভেত্যন্থাঃ ভীম! স্বাদেমহ ইতি মঃ, ভীমানাম্্রী দেবী ভীমা- 

দেবী, সংভ্ঞাত্বান্ পুংবন্ভাবঃ ॥ ৪৭1৪৮ ॥ 

পুনরায় যখন আমি অত্তিভীষণ রূপে হিমালয়ে অবতীর্ণ হইয়া মুনি- 

গণের রক্ষার নিমিত্ত রাক্ষমগণকে বিনাশ করিব, তধন আমাকে মুন্গণ 

বিনতমূর্তি হইয়া স্তব করিবেন এবং “ভীমাদেবী” এই প্রসিদ্ধ নামে আমি 
অভিহিতা! হইব । ৯৭ | ৪৮। 

ষদারুণাখ্যস্তরেলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। 
তদাহৎ ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট পদম ॥ ৪৯ 
ব্রিলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যামি মহাস্বরমূ। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্তোষ্যন্তি সর্ববতঃ ॥ ৫০ 
( নাগেজী ) অরুণাখ্যোহরুণো। নাম । তদেতি। ভ্রামরং পাণি- 

ধৃকভভ্রমরম্ । অসংখোয়াঃ ষট পদাঃ ষশ্মিন রূপে তত ॥ ৪৯ 

( নাগেোজী ) ভ্রামরীতি । “তেজোমগুলছুন্ধঘ! ভ্রামর! চিত্রকান্তি- 
ভূৎ্.। চিত্রভ্রমরপাণিঃ সা মহামারীতি গীয়তে । মহামায়া মহণকালী 

মহামারী ক্ষুধা তৃষা” ইত্যুক্কেরিয়মপি কাল্যংশ এব। সর্ববতঃ সববত্র 
বৈবন্বতেইন্তর এব বষ্টিতমে চতুধু'গে ভ্রামর্ধ্বতার ইতি লক্ষাতন্ত্রে। ॥ ৫০ 

তত্বপ্র। পুনরপ্যবতারাস্তরমাহ ছাভ]াং,-ঘদা। ভ্রেলোক্যে অরুণাখ্যো- 
হরুণসংভোহসুরঃ যদ। মহাবাঁধাং মহাপীড়া, করিষ্যতি তদ1! অহ্ম্ অসংখ্যেয়াঃ 

যট্পদাঃ যক্স» এবন্ভূতং ত্রাম্রং জমরময়ং রূপং কৃত্ধা। ভ্রেলোক্যন্থ হিতার্থায 



একাদশো্ধ্যায় । ৪২৭. 

হিতনিমিত্বমূ, উত্তার্থে তাদর্থে। চতুর্থী, যদতিপ্রেত্য ধাত্বর্থ ইত্যনেন বা, হিতরূপ- 
মর্থং মনসি কৃত! ইত্যর্থঃ ; তং মহাস্থরং বধিষ্যামি । তদাচ লোকাঃ সর্বতঃ সর্বে 

সর্বত্র বা, ভ্রামরী ইতি মাং স্তোষ্যস্তি, ভ্রামরীতি নাম ভবিষাতি ॥ ৪৯1 ৫০ ॥ 

অরুণাখ্য অস্থর যখন ত্রিলোকের অত্তিশয় পীড়। উৎপাদন করিবে, 
তখন আমি ভ্রেলোক্যের হিতবিধানার্থ অসংখ্য ষটপদ পরিবৃত ভ্রামরী 
রূপ ধারণ করত্ত এ মহান্বরকে নিহত করিব, জেই কালে সকলেই. 
আমাকে ভ্রামরী বলিয়! স্তব করিবে । ৪৯। ৫০। 

ইং যদ যদা বাধা দানবোথা৷ ভবিষ্যতি। 
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥ ৫, 
ইতি শ্রীমার্কত্েয়পুরাণে দেবৈঃ কৃতা নারায়ণী- 

স্ততির্নীমৈকাদশোহধ্যায়ত | 5১ ।। 

( নাগোজী ) ইথমিত্যাদুত্তরান্বয়ি তদেতি স্পন্টম্ ॥৫১ 
ইতি শিবভট্ট হুতসত্তীগর্ভজনাগোজীভটুকৃতে সপ্তশতীব্যাখ্যানে 

একাদশোহধায়ঃ ॥ ১১ ॥ 

তত্বপ্র । উপসংহরতি,_ইখং | যদা যদা ইখমনেন প্রকারেণ দানবোখা 

অন্ুরোদ্ভবা বাধা প্রভা ভবিষ্যতি তদ। তদা অহম্ অবতীধ্য অরিসংক্ষয়ং রিপু- 

নাশং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞা ॥ ৫১ ॥ 

তত্বশ্র। অন্ত্রাপি পুষ্পিকায়াং দেবীমাহাজ্ম্যে ইত্যস্তমেব সংহিতায়াং লিখনং 
দশ্াতে | 

ইন্জাদিদিবিষছু নন বন্দ্যাং বন্দাবিবর্জিতাম্। 
তাং বন্দে জগদানন্দকন্দপাদাশ্বজাং শিবাম্॥ 

ইতি গয্পঘডবন্দাঘটাকুলোভব-শ্রীগোপালচক্রবর্তি-বিরচিতায়াং চণ্ডীটাকায়াং 
তত্বপ্রকাশিকায়াং দেব্যাঃ স্ভতিঃ ॥ 

এই প্রকারে ঘখন যখন দানবকৃত ব্যাধাত উপাস্থিত হইবে, তততৎ 

কালেই আমি অবতীণ। হইয়! শত্রকুলের বিনাশ সাধন করিব । ৫১ 

ইতি দ্েবী-মাহাত্যে দেবীর স্ততি সমাপ্ত । 



্রাতস্পাহুঞ্যান্রভ । 

দেব্যুবাচ। 

এভিঃ স্তবৈশ্চ মাং নিত্যৎ স্তোষ্যতে যঃ সমাহিতঃ। 

তশ্যাহৎ সকলাং বাধাং শময়িষ্যাম্যসংশয়ম্॥॥ ১ 

দেবীভাষ্যম। এভিরিতি সামান্ততো নির্দিশ্য বিশেষং বক্ষ্যতি-_মধ্বিত)া- 

দিনা। মধুকৈটভয়়োর্নাশো যত্র চরিতে তন্মধুকৈটভনাশম্। মহিষাস্ুরবধমাচ্টে 

কর্তরি টনঃ মহিষান্ুরঘাঁতনং দ্বিতীয়চরিতম্। তদ্বৎ মধুকেটভবধবৎ বধো যন্্ 

চরিতে তৎ তত্বদ্বধং, শুস্তনিশুস্থয়োরিত্যস্ত প্রতিযোগিপদত্বাৎ অসমস্তেনাপি 
সমাসঘটকবধপদস্থারধান্বয়লক্ষণঃ নঙ্গদ্ধঃ স্বীক্রিয়তে। যদ্ধা তদ্ধদিতি কীর্তয়ি- 

ষ্যস্তীতি ক্রিযাবিশেষণম্। বধমিত্যনেন উন্তরচবিতগ্রহণম্। উন্তরচরি তকীর্ভন- 

মেব বধকীর্তনমিতি বা। “যে অগ্নিবর্ণাং শুভাং সৌম্যাং কীর্য়িষ্যস্তি যে ছ্বিজ্ঞাঃ | 

আাংস্কারয়তি দুর্গীণি নাবেব সিন্ধুং ছুরিতাত্যমিঃ | দুর্গে বিষমে ঘোরে সংগ্রামে 

রিপুসন্ক:ট । অগ্নিচৌরনিপাতে চ সর্ধগ্রহনিবারনে ইভা রাত্রিস্থজীয়-অ্রশং 
বিশেষেণ বিরণোতি-_ কীর্তয়িষ্যন্তীত্যাদিন। স্মরতশ্চরিতং মমেত্যন্তেন ॥ ১৬1 

( নাগোজী ) দেবুবাচ। এভিরিতি। মধুঁকেটভবধাঁধ্লক্ষণৈরিত্যর্থঃ। 
সকল! এঁহিকীৎ পারলোকিকীঞ্চ | সমাহিতোহনন্যমনাঃ ॥ ১ ॥ 

তত্বপ্র। অধৈতন্মাহাত্ম্যস্তা সকলপুকরুষার্থসাধনতাং শ্রেয়স্কামান জনান 

প্রবর্তয়িতুং কপয স্বয়ং প্রকাশয়তি, দেবাবাচ,+এভিঃ | অত্র বক্ষ্যমাণং 

ফলমুপলক্ষণং, বারা হীতস্্াদাবুক্তমন্ত দপুযুপলক্ষণীরং, ক্রমেটৈকাৃত্ত্যাদিসহত্রা : 

রত্তিপধ্যস্তপাঠে মুক্তিপধ্যস্তফলন্ত পুথক্ পৃথগুক্তত্বাৎ। অত্র প্রকৃতাখো 

ব্যাখ্যায়তে । যঃ সমাহিতঃ একছিত্তঃ সন্ এভিঃ স্তবৈনিত্যং মাং স্তোষ্যতে তম্থা 

জনন্ক'সকলাঁং নিঃশেষাম্ আধ্যান্মসিকাদিবাধাঁং পীভাম্ অসংশয়মূ অসন্দিপ্ধং যথা 

স্তাত্তথা শমযিষ্যামি নাশয়িষ]ামি । অসংশয়ম অসন্দিগ্কমেতৎ মম ব্চ ইতি 

বার্থ: । যদ্ধা অসংশয়ম্ অত্র সংশয়াভাব এব সকলাং নিঃশেষাম্ ইতি বার্থঃ। 
নিত্যমিতি শ্রবণাৎ প্রাত্যহিকপাঠে ফলমেতৎ। নন্ু স্তবৈরিত্যুক্তত্থাৎ স্তবান)- 
মেব পাঠে! নিত্যং যুক্তঃ নতু সকল্গমাহাত্থ্যন্তেতি বাচ্যৎ ন-_বারাহীতত্ত্রে সমগ্র- 
গ্র্থ্যৈব ভ্তবত্বেনোক্ত ত্বাৎ, তথাচ “যথাশ্বমেধঃ ক্রতুপাট দেবানাঞ্চ যথ! হুরিঃ। 



হাদশোহধ্যায়ঃ। ৪২৯ 

স্তবানামপি সর্বেষাং তথ সপ্তশতীম্তবঃ” ইতি । অতঃ সপ্তশত্যা এব পাঠঃ । 
অতো যামলে চ, “পঠেদারভ্য সাবর্পিঃ হ্র্যতনয় আদিতঃ | সমাপয়েতু তন্ান্তে 

সাবর্ণির্ভবিত] মন্থু” রিত্যভিহিতম্ ॥ ১ ॥ 

দেবী বলিলেন, এই সমস্ত শব দ্বারা যে ব্যক্তি সংযত হুইয়। নিত্য 
আমাকে ন্তব করিবে, তাহার সমন্ত বিপদই আমি নিশ্চয় বিন 
করিব ॥ ১ ॥ 

মধুকেটভনাশঞ্চ মহিযাস্ুরঘাতনমূ। 
কীর্তয়িষ্যন্তি বে তদ্ছদ্ধধং শুভ্তনিশুস্তয়োত ॥॥ ২ 
অফম্যাঞ্চ চতুদদশ্যাং নবম্যাঞ্চেকচেতমঃ। 
শ্রোষ্যন্তি চৈব যে ভক্ত্যা মম মাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩ 
ন তেষাং দুক্ধতং কিক ্কৃতোখা। ন চাপদ। 
ভবিষ্যতি ন দারদ্র্যং ন চৈবেষ্টবিয্লোজনম্ ॥ ৪ 
( নাঁগোজী ) তদেবাহ | মধিবতি ॥ ২ ॥ 

( নাগোজী ) অষ্টম্যামিতি। শ্রোষ্যস্তি চাৎ পঠিযাস্তি। অফম্যা- 
মিক্যাি মুখ্যকালকথনম্ ॥ ৩ ॥ 

( নাগোজী )ন তেষামিতি। ছুদ্ভৃতং পাপম্। দরিদ্রশব্দাদ ঘ্যঞ্রি 

দারিদ্র্য ॥ ৪ ॥ 

তন্বপ্র। এতৎ ম্পষ্টঘতি-মধুকেট। মধুকৈটভনাশং মধুকৈটভনাশো- 

পলক্ষিতং চরিতং যদ্বা মধুকৈটভয়োর্নাশো যত্র প্রথমাধ্যায়মিত্যর্থ: ৷ এবমুস্ত- 
রঙ্জাপি মহিবাম্ববঘাতনং মহিমা সুরঘাতোপলক্ষিতং চরিতং, তদ্বং তথৈব শুস্ত- 

নিশুস্তয়ৌর্ববধং তদুপলক্ষিতং চরিতম্ অষ্টম্যাদিযু যে কীর্ভয়িষ্যস্তি ইত্যুত্তরেণী- 
বয় ॥ ২॥ 

তবপ্র। নিয়তকানবিশেষানাহ। অষ্ট। অষ্টম্যাং চতুর্দশ্টাং নবম্যাঞ্চ 

একচেতসঃ তদেকতানচিত্তাঃ সম্তঃ যে কীর্তয়িষ্যস্তি, ন কেবলমেতাবৎ যে চ 
ভক্ত্য। উত্তমং শ্রেষ্টং সকলার্থসাধনত্বাৎ মম মাহাজ্ঝ্যং শ্রোষাস্তি ॥ ৩॥ 

তন্বপ্র । 'ন তেষাম। তেষাং ছৃক্ধতং পাপত, তক্সিমিত্তীভূতং কর্ম্োতি 

যাঁবৎ ন ভবিষ্যতি, অনেন বন্তমানজন্মনি পাঁপকম্মীভাব উক্ত:। “্ধপ্্যাণি দ্েঝি 



৪০ শ্রীইচণ্তী। 

সকলানি” ইত্যাদি প্রাঙুক্েঃ । ছুক্কতোথ।ঃ পাপপরিপাকজাঃ আপদেো ন ভবি- 

ষ্যস্তি* এতেন প্রাচীনক রণ: প্রায়শ্চিত্তমেতদিত্যুত্তং ভবতি। পাপপধ্যায়পঠি- 
তোইপি ছু্কতশব্ধঃ উপচারাৎ তৎকারণে কশ্মনি চাত্র বর্ততে, খথাঞ্তমর্থে! 
বা। দারিজ্র্যং ধনরাহিত্যং ন ভবিষ্যতি, ইঞ্টবিয়োজনং প্রিয়বিয়েগশ্চ ন ভবি- 
ষাতি॥ ৪ ॥ ৰ 

যে ব্যক্তি, মধুকৈটভ এবৎ মহিষাহৃরের বধবিষয়ক আমার চরিত 
কীর্তন করিবে এবং যাহার! অষ্টমী, চতুর্দন৷ এবং নবমী তিথিতে ভক্তি- 
পুর্ববক একাগ্রমনে আমার এই উৎকৃষ্ট মাহাত্ময শ্রবণ করিবে ত'হাঁঃ 
দের কখনই পাপ, পাপজনিত আপদূ, দারিদ্র্য এবং বন্ধুজনের 1 যোগ 
হইবে না| ২--৪। 

শক্রুতো ন ভয়ং তস্য দশ্্যতে। বা ন রাজত5। 

ন শত্ত্রানলতোয্জৌধাৎ কদাচিৎ সম্তবিষ্যতি ॥ 
( নাগোজী ) শত্রুত ইত্তি। ন শন্দ্রেতি সংগ্রামভীরুবিষয়ম্ ॥ € ॥ 
তত্বপ্র। শক্র। তশ্যাধ্যেতুঃ শ্রোতৃশ্চ জনস্য শক্রতঃ শক্ুভ্যো ভয়ং ন্ 

ভবিষ্যতি, দন্থুতো৷ দল্যুভ্যো রাক্ষতো রাজভাঃ শঙ্মানলতোয়ৌঘাৎ শস্মাপ্সিজল- 

বেগাৎ ভয়ং কদণচিদপি ন সম্ভব্ষ্যতি। অত্র যৎ্পদস্থ বহুব্চনাস্তশ্ক সাপেক্ষি- 

তচ্ছন্দে একবচনন্তান্থপপত্তেঃ প্রকৃতার্থন্ৈব বিবক্ষিতত্বং প্রাথমিকত্বেন মুখ্য- 
স্বাং, যে চাত্র দ্বেত্যাদিমন্তস্বতশ্মৈ তে ইতিবৎ বিভক্তিস্ত পদসাধুস্বার্থিকা, যদ্ধা 
সপাং আ্বুবিতি আম্স্থানে স্ তেষাঘিত্যর্থঃ। অভ্্াষ্টম্য।মিত্যাদেঃ সামান্তাভি- 

ধানেন পক্ষবিশেষানভিধাঁনাৎ উভয়োরপি পক্ষয়োঃ পাঠশ্রবণয়োঃ ফলসাম্যা- 
পুততৌ “একাদশী কোটিসহম্রতুল্যা! সিতাষ্ মী পর্বতরাজপুত্র্যাঃ । ততোহপি শুক্লা 
গুশিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যে"রিতি স্মৃত্ুক্তবৎ তারতমাং প্রেয়মূ। অথাত্র 
সক্কদেব কীর্তয়িষ্যস্তি শ্রোষ্যস্তি চেতি শ্রবণাৎ যোগ্যতয়া সান্রিধ্যাদ্বা পঠনশ্রবণয়ো- 

রষ্ুষ্ঠাতরি যুগ্ূপৎ ফলসসুচ্চয়োই্বেতি, নন্দায়াং গঙ্গান্মানফলবৎ নভু দর্শপৌর্প- 
মাসবৎ ফলভেদেহস্থু্ঠানভেদাদিতি & ৫ ॥ 

অপিচ তাহাদের শত্রু, দশ্থ্য, র/গ।, শস্্র, অনি ও জলবেগ হইতে &. 
কদাচিৎ কোন ভীতি উৎপন্ন হইবে না । €। 

তম্মান্মমৈতন্নাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সশাহিতৈ। 
শ্রোতব্যঞ্চ সদ! ভূক্ত্যা পরং স্বস্ত্যয়নং হি তৎ॥। ৬ 



স্বাদশোষ্ধ্যায়ত | ৪৩১ 

( নাগোোজী ) ভল্মাদিতি। সদা নিভ্যম। হি যত; স্তন্মহাজাৎ স্বস্তি 

কল্যাণৎ তশ্যার়নৎ মার্গ: 1 ৬ ॥ 
তত্বপ্র। তন্মান্ন। যতো মমৈতন্মাহাত্মামেবংবিধাশ্চর্যযফলদং তশ্মাদদিত্যর্থঃ | 

এতন্সম মাহাস্মং সমাহিতৈরেকচিতৈ সদ] ভক্ত্যা পঠিতব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ; হি. 

'নিশ্চিতং তৎপঠনং শ্রবণঞ্চ পরমুৎকষ্টং স্বন্ত)য়নং মঙ্গলজনকম্। যদ্বা হি ঘতঃ 
তৎ পরৎ স্বস্তায়নং, তম্মান্মমৈতন্মাহাত্থ্ং সমাহিতৈ: পঠিতব্যমিতি সন্বদ্ধঃ। অজ 
ম্মেতি অইম্যাদিকালবিশেষাগ্রহপরিহারায় ॥ ৬। 

অতএব সর্ধবদ্ধাই আমার এই মাহাতজ্্য অতি সমাহিত চিত্তে ভক্তি- 
পূর্ববক শ্রবণ ও পাঠ কর! কর্তা, ইহা আতীব কঁল্যাণজনক | ৬ 

উপসর্গানশেষাংস্ত মহামারীসমুদ্ভবান্। 
তথা ত্রিবিধমুৎপাতং মাহাত্ম্যং শময়েম্সম || ৭ 

দেবীভাষ্াম। মহামারী দেশোৎসাদকে। ব্যাধিং, জনক্ষয়করী দেবতে- 
তান্তে, তৎসমুদ্ভবান্ জরামরণাদ্রিরপানশেষান্থপসগান রাজদেবমানুষনিমি- 

ত্রকতয়া দিব্যাস্তরিক্ষভৌমবূপতয়! বা আধ্যান্সিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপতয়া 
বাত্রিবিধমুৎপাতং শময়েৎ মম মাহান্ত্যম্॥ ৭১৫ ॥ 

( নাগোজী ) উপসর্গানিতি | মহাত্মা কর্ত।। মহামারী জনক্ষয়- 

করী দেবতা তশ্যাঃ সমুন্তবে! যেষাৎ তান্ুপসর্গানুপদ্রবান তথা ত্রিব্ধষূ। 

ব্যাধিরাপহেষাধিরূপৎ আধাত্সিকম্। ভূতপ্রেতাদিজং ভয়ভ্রমা দ্যাধি- 

ভোৌতিকম | দৈবকৃতবদ্রপাতনারিদ্রযাদ্যাধিদৈবিকম্ | তত্রপমুৎপাতমমিষ্টৎ 

দিব্যৎ ভৌমমান্তরিক্ষকেতি ত্রিবিধমুখ্পাতঞ্চ ॥ ৭ ॥ 

তত্বপ্র। পরং শ্বস্তযয়নমিতি যহুক্তং তদ্দর্শরতি--উপ। মম মাহাত্ধ্যং 

কত্ত অশেষান্ উপসর্গান্ উপত্্রবান্ তথা মহামারীসমুত্তবান্ মহামারী সর্বতে। 

মরক', ততুন্ভবান নাশাদীন, আকশ্মিকপ্রানহারিরোগান্ বা তথা ভ্রিবিধং দিবযা- 

স্তরিক্ষভৌমাধ্যং যদ্বা আধ্যাম্মিকছ্যৎপাঁতং শময়েখ, “উপসর্গ: পুমান্ রোগ- 

(ভেদোপপ্রবয়োরপী”তি মেদিনী॥ ৭। 

আমার এই মাহা (পাঠ ও শ্রবণ করিলে ) মহাম'রী জনিত নান! 

প্রকার উপনর্গ এবং ( স্বর্গায়। আকাশীয় এবং পার্থিব ) এই ত্রিবিধ 

উৎপাত নষ্ট হুইয়! যায়। ৭। 



৪৩২, শ্রীশ্রীচণ্তা। 

যত্রেতৎ পঠ্যতে সম্যউ-নিত্যমায়তনে মম। 
সদা ন তদ্ধিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং তত্র মে স্থিতম্ ॥ ৮ 
( নাপোজী ) যত্রেতি । যত্রায়তনে গৃহে মম মৎ্সম্বন্ধ্যেত্ৎ। সম্যগণ্থা- 

বধারণপূর্ববকমূ অস্থবিভবর্ণাদি চ॥ ৮॥ 

তত্বপ্র। যত্রৈ। যন্ত্র মমায়তনে গৃহে সম্যক সমীভীনং যথা স্ঞাত্তথা সমাক্ 
সমগ্রং বা নিত্যং পঠ্যতে, তৎ আয়তনং ন বিমোক্ষ্যামি ন তক্ষ্যামি. অতঃ 

কারণাদিত্যধ্যাহাধ্যম। তত্র মে মম সান্নিধাং সাম্মখ্যং সদা সর্ববদ। স্থিতম্ ॥ ৮1 

যে গৃহে আমার এই মাহাত্মম মক রূপে নিতা পঠিত হয়, জামি 
সেই গৃহ কদাঁচ পরিত্যাগ করি না, সেই স্থানে সর্বদাই আমার সন্নিধি 

থাকে । ৮। 

বলিপ্রদানে পুজায়ামগ্রিকার্য্ে মহোতসবে। 
সর্ধবং মমৈতচ্চরিতমুচ্চাধ্যং শাব্যমেব চ ॥॥ ৯ 
( নাগোজী ) বলীতি। বলিপ্রদানং দেঝতোন্দেশেন পশ্বাদ্যপহারঃ | 

পুজা গন্ধাদিনাচ্চ'নম্ | অগ্নিকার্যং দেবীদৈবত্যো হোঁমঃ। মহোৎসবঃ 

পুব্রজন্মবিবাহাদিঠ | উচ্চার্য্যমিতি দ্বিজবিষয়ম্ 1 ৯ ॥ 

তত্বপ্র। কন্মসাদৃশ্ঠসম্পাদকতাঞ্চ।ম্য মাহাত্মাস্বাহ। বলি। বলিপ্রদাীনে 

পশুঘাতাদো যদ্ধা বলিঃ প্রদীযতেহত্র তৎ বলিপ্রদানং পশুঘাতাঙ্গককণ্খ্ তশ্মিন, 

পূজায়াং তিথিবিশেষ।দিবিহিতাচ্চায়াম্ অগ্রিকাধোে হোমষভ্ঞাদৌ মহোৎ্সবে 

গীতনৃত্যাদৌ পুজাদিবিবাহ(দে বা এতন্সম চরিতং সন্ববৎ সমগ্রম্ উচ্চাধ্যং পঠনীরং 

শাব্যঞ্চ শ্রোতব্যম এবকরেণাবশ্যাকং পো [ত্যতে ॥ ৭ ॥ 

বলিদান, পূজ।, হোম যজ্ঞাদি এবৎ মহোৎ্মবে আমার এই অমন্ত 

মাহাতুযু পাঠ এবং শ্রবণ করিবে । ৯। 

জানতাজানতা বাপি বলিপৃজাং তথা কৃতাম্। 
প্রতীচ্ছি(ক্ষি্যাম্যহৎ প্রীত্যা বহিদহোমৎ তথা কৃতমু ॥$, 

( নাগোজী ) তৎফলমাহু। জাঁনতেতি। জানতা বিধিজ্জেন অজা- 

নত তদজ্ঞেন বলিসহিতাৎ পুজাং তধ। বেদ্যাবেদ্য প্রকারেণ মন্মাহাত্যো 
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নীরণাণৌ সতি বথাকখক্দিপি কৃ তমেভং প্রতীক্ষিষ্যামি। অঙগীকরিধ্যামী- 

ত্যর্থত ॥ ১০ ॥ 

তন্বপ্র। প্রয়োজনম।হ-__-জানতা । জানতা বিধিঞ্জেন অজানতা অবিধি- 

জেন বা কৃতাং বলিপৃজাম্ অহ শ্রীত্য। প্রতীচ্ছিষ্যামি গ্রহীষ্যামি তথা! কৃতং 
জানতাজানতা চ কৃতং বহ্ছিহোমং প্রতীচ্ছিষ্যামি। হোমন্ত বহ্িসাধ্যস্বাৎ 
বহিপদেন যজ্ঞাদয়ো লক্ষ্যন্তে, যা বহিিহোমো বগ্যাধারকহবিঃপ্রক্ষেপঃ নন্ভূ 
ব্রাহ্মণমুখাধিকরণকহবিঃপ্রক্ষেপঃ তত্র বিধ/ভাবেনাপি ছ্ধানমাত্রেণৈব সাফল্যাৎ ৷ 

তত্র সোমপদপ্রয়োগোছপি দৃষ্াতে থা-__“মুখে সতং ঘৈর্ন ধরামরাপাম্” ইতি । 
চতুর্থে চ। অক্লাত্যনস্তঃ খলু তন্বকোবিদৈঃ শ্রদ্ধাহতং ঘন্ুখ ইজ্যনামভিরিতি ! 
যন্বা অঞ্জানতা কৃতমপি বলিহোমঞ্চ প্রতীচ্ছিষ্যামি জানতা৷ কুতমিব ব্যবহিতে- 

শান্বয়ঃ। ইবার্থে বাশব্দঃ । বা বিকল্লোপমানয়োরিতি কোষাৎ। এতন্মাসথাত্থ্য- 

সাদ্গুণ্যাৎ যথা জ্বানতা কৃতাং প্রতীচ্ছিষ্যামি তথা অজানা কতামপীতি 
বাক্যার্ধ, বৈ নিশ্চয়ে বা তদ সদ্ধিরার্ধঃ ইষেরিচ্ছাদেশশ্হান্দসঃ | নম্বেতেনান্ত 

মাহাত্ম্য পাঠাদেঃ কশ্মাঙ্গত্বং জ্বায়তে প্রাগুক্তেন' বক্ষ্যমাণৈশ্চ পুরুষার্থতং, 
ওদেকন্ত কন্মাঙ্গ স্বপুরুষার্থত্বাভ্যাং বিরোধ এব নৈবং বাচ্যং সংহোগপূৃথক্ত্থন্ঠায়ে- 
নৈকম্যাপি উভয়াম্মকত্তস্কাবিরোধাৎ খাঁদিরবৎ, তথাচ,_অজ্ঞানাদ ঘদ্দি বা মোহাৎ 

প্রচবেতাধ্বরেধু ঘৎ। ম্মরণাদেব তহিকোঃ সম্পূর্ণং স্ার্দিতি ্রতিরিত্যুক্তত্বাৎ 
কম্মাঙ্গত্থেহপি শ্রীবিষুস্মরণন্, “পাপক্ষয়শ্চ ভবতি, স্মরতস্তমহমিশম 1 প্রাতপ্িশি 

শথা সন্ধামধ্যাহ্ছাদিষু সংস্মরন । নারায়ণমবাপ্লোতি জ্দ্য* পাপক্ষয়ং নরঃ” 
ইত্যাদবচনেষু পুরুমার্থসাধনত্বঞ্চ জায়তে ইতাদোষঃ ॥ ১০ ॥ 

বিধি, বা আঁবধিজ্ঞ যেই হউক, আমার এই মাহা পাঠ পূর্বক 
বলি, পূজ! এবৎ হোমাদ করিলে, তাহ! আমি অৰ্তি শ্রীভিপহকারে গ্রহণ 

করিয়। খাকি | ১০ | 

শরৎকালে মহাপুজা ক্রিয়তে ঘা চ বার্ষিকী। 
ত্যাং মমৈতন্মাহাত্ত্ং শ্রত্বা ভক্তিসমদ্বিতঃ ॥ ১১ 
সর্ববাবাধাবিনিমু'কো ধনধান্তস্ৃতান্বিতঃ। 
মনুষ্য মত্প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥॥ ১২ 
( নাগোজী ) শরদিতি। শরৎকালে 

৫৫.৫% 
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ছুগোৎসবরূপা। । বা চবর্ধিকী। বর্ষশন্দো বর্ষাদো লাক্ষবিকঃ। তেন 

চৈত্রশুরু ₹তিপদমারত্য ক্রিয়মাণ| ইত্যর্থ; ॥ ১১ ১২ ॥ 

তত্বশ্র। নিয়োগবিশেষে শ্রবণন্তক ফলমাহ দ্বাভ্যাহ। শরৎ। শরৎকালে 

বার্ষিকী প্রতিবর্ষবর্তব্য! হা মহাপুজ। ক্রিয়তে, তন্যাৎ মহাপৃজায়াং তক্তিসমন্িতঃ 
মন্ মমৈতগ্মাহাত্থযং ক্রন্বা মন্থ্য্যঃ মত্প্রসাদেন সর্বাবাধাবিনির্শুক্তঃ সর্বাপদ্রক্বিতঃ 
ধনধাণ্ত শ্বতান্ষিতশ্চ ভবতি, অন্তর সংশয় সন্দেহো ন। ধনং কাঞ্চনাদি, ধান্তস্তাপি 

ধনত্থে গোবলীবর্দরীত্যা পৃথগুক্তিঃ, অন্ত্র মন্থযা ইতাক্রত্বাৎ শ্রবণে সর্ববেষামধি- 

কারঃ পাঠে তু ব্রাহ্ষণক্ষতিয়োরধিকার এব। তহছুক্তং__পনাধ্যেতবাং ন চান্টেল 

ব্রাঙ্মণং ক্ষত্রিয়ং বিনা । শ্রোতব্যমিহ শৃদ্রেন নাশ্যেতব্য' কদ চনে”তি। অত্র চ 

যদাপি শ্রত্তবতাক্ত', তথাপি পাঠশ্চ বিশেষঃ পুরাণাস্তরস*বাদ'ৎ, তথা হ্বান্দ- 

ভবিষায়োঃ--শারদী চগকাপুজ। ভ্রিবিণ পবিগীয়তে। সান্বিকী জপযজ্ঞাসৈ- 

নৈবেগৈশ্চ নিরামিষৈ রিজ্যভিধায় মাহাত্ম্য ভগবত্য শ্চ পুরাপাদিযু কীর্তিতম্। 

পাঠস্তস্য জপঃ শ্রোক্তঃ পঠেছ্ছেবীমনাস্তথা” ইতি সংবৎসরপ্রদীপধৃতঞ্চ মাহাত্ত্যং 

তগবতাশ্চ পুরাপাদিষু কীর্ডিতম্। পঠেচ্চ শ্বনুষান্থাপি স্কামক্মৃদ্ধয়ে ইতি 
তন্মাৎ শস্বেতাপলক্ষণং ফলমপি শারদীয়পূজায়াং পাঠে আকাঙ্কিতদ্ফেন সান্সিধ্যা- 
ত্তদেব ভ্রেয়মু অতঃ শিষ্টানা" বাক্যরচনাপি সর্বত্র তাদৃষ্টেব ॥ ১১ ১২। 

শরংকালে বখসর বৎসর যে আমার মহাসুজা হইয়া থাঁকে, তাতে 
ভক্তিরসম্পন্ন হইয়া আমার এই মাহাজ্স্য শ্রবণ (ও পাঠ) করিলে মানব- 

গণ আমার কৃপায় সমন্ড বিদ্র-বিরহিত হইন্জা ধন, ধগ্য এবং পুত্রগণে 

পরিবেষ্ঠিত থাকে, ইহাতে সংশয় নাই *১১। ২। 

শ্রত্বা মশৈতন্নাহাস্ত্যং তথা চোৎপত্তয়ঃ শুভাঃ। 
পরাক্রমঞ্চ যুদ্ধেষু জাতে নিয়; পুমানু ॥ ১৩ 
( নাগোজী ) শ্রুতি । উৎপত্তঃ প্রাহভাবান্ দ্বিভীয়ার্থে প্রথমা । 

পরাক্র«কেতি পূর্ববান্বন | যুন্ধেবিত্যুপলক্ষণম্ ॥ ১৩॥ 
তন্বপ্র। অনিয়তকলিকশ্রবপফলমাহ-_হ্রুত্বা। মমৈতন্সাহাত্বাং তথ! শুভাঃ 

শুভ.হতৃতৃতাঃ উৎপত্বয়ঃ উৎপত্তীঃ প্রাহর্ভাবান তত্প্রতিপাদকগস্থান্ শ্রন্থা যুদ্ধেযু 

পরাক্রমঞ্চ তৎ্প্রতিপাদকং গ্রন্থ শ্রত্ব! পুমান্ নির্ভয়। ভয়রহিতে। জায়তে 

ভবতি। ভয়পদেটনহিকা মৃশ্মিকং গৃহতে, “ভুক্কা মনোরথান্ কামাক্নরো মোক্ষ- 
মবাপ্ন-য়াদি”তি বারাহীতস্তরোকেঃ অন গোবলীবর্দরীত্যা সামান্ডবিশ্যেন্ঠায়েন 



ঘাবশোহরযারঃ । ৪৩৫ 

উৎগতম ইত্যানথাক্তং প্্রপাং পুবিতি শসঃ স্থানে জস্, গাঁঝো বহগগা দস্থরিতিবৎ। 
যা! থাহাত্মাং সহন্বপ্রকাশকং জ্ঞানিনামপি চেতাংসি ইত্যাদি ব্রদ্ধাদিত্ততিবাফ্যঞ্চ, 
উৎপত্বীঃ শ্রাছূর্তাবান্ জন্মকখনানি, পরাক্রমং যুদ্ধম্। হা জন্থ স্থিতন্যেত্যধ্যা 

হারধ্যং শুভ] উৎপত্তয়ঃ অপত্যাদ্দীনি ভবস্তীতি শেষঃ, বর্তরি কিঃ । দ্ধ পরা- 

ক্রমঞ্চ উৎসাহশ্চ ভবতি, লো'কাশ্রয়ন্তাৎ রীবন্বম্ | স পুমান্ নির্ডযস্চ জায়তে ॥১৩। 

আমার এই মাহা, শুভ উৎপত্তিবিবরণ এবং মদীয় যুদ্ধপরাক্রম 
শ্রবণ করিলে মন্ুযাগণ নিভরশক হইতে পারে। ১৩। 

রিপবঃ সংক্ষয়ং যাস্তি কল্যাণঞ্চোপপদ্যতে। 

 নন্দতে চ কুলং পুংসাং মাহাত্ম্যং মম শবন্বতাম্॥ 58 
( নাগোজী: ) রিপব ইতি । উপপণদ্তে প্রাপ্যতে ৷ কুলঞ্চ নন্দতে 

বর্ধতে ॥ ১৪ ॥ 

তত্বপ্র। রিপ। রিপবঃ শত্রবং সমাক্ ক্ষয়ং যাগ্ডি কল্যাণ মঙ্গলং 
চোপপদ্যতে, কুলং সন্তানধারা, নন্দতে সমৃদ্ধং ভবতি, মম ম্যাহাত্ব্যং শর্ততাং 

পুংসামিত্যর্থঃ ৷ শৃঙ্থতাং ইত্যত্রাপপলক্ষণং পাঠম্যাপি ফলন্য গ্রস্থাস্তরেযুক্ত'ঘাৎ। 
“কুলং জনপদে গোজে” ইতি মেদিনী ॥ ১৪ 

আমার মাহাত্স (শ্রোতার শও্রগণ ক্ষয় শ্রাপ্ত হয়, কল্যাণ লাভ হয় 

এবং বহশ-বৃদ্ধি হয় । ১৪। 

শাস্তিকর্মমণি সর্বত্র তথা দুঃস্বপ্রদর্শনে। 
গ্রহপীড়াসু চোগ্রাস্থ মাহাত্ম্য শৃণুয়ান্সম ॥ $৫ 
( নাগোলী শাস্তীতি। শাস্তিকম্ম উপসর্গাদিনিবর্ভতকং কণ্ধ তশ্মিন্ 

তংস্থান ইতার্থঃ অন্তে সপ্ুম্যো৷ বিষয়ার্থে ॥ ১৫ ॥ 
তন্বপ্র। প্রায়শ্চিত্তসাধনভামাহ__শান্তি। সর্বজ্র সর্ববশ্মিন শাস্তিকম্ম্রণি, 

শাস্তিকন্মার্থ নিমিত্তসপ্রমীল়ং য্াশ্রয়াশ্রয়িভাবেন বৈষয়িকসগ্তমী স্বাতন্্যাণ 
ফলসাধনতোক্তেঃ । তথাচ বারাহীতভ্ত্রের। “গ্রছোপশাস্তে কর্তব্য পঞ্চাবৃত্ং 
বরাননে” ইতি । যা! সর্ধত্রেতি সর্বেরু উপসর্গেযু উপসর্গাঃ শমং যাস্তীতি 

বক্ষ্যমাণাৎ, তথা ছুঃস্বপ্রদশনে অনিষস্থচকদ্ধপ্রুদশনে, উগ্রান্থ অতিকষ্টাসু 
গ্রহপীড়ানু, চকারাদ্বারাহীতগরো্তানি, জেয়ালি, তেষু 5চ মম যাহাস্বাং শনুয়াৎ, 

“বধো লিঙ, উপলক্ষণন্থাৎ পঠেচ্চ এবমুত্তরজাপি | ১৫। 



8 ৩৬ স্ীস্ীচণ্তী। 

সমন্ত প্রকার পাস্তি কার্ধো, ছুঃ্প্নদ্ণনে, এব ভীষণ গ্রহগীড়াদতে 
আমার এই মাহাজ্ঘ শ্রবণ করিবে । ১৫। 

উপনর্গাঃ শমং যাস্তি গ্রহপীড়াশ্চ দারুণাঃ। 
ৃহ্বপ্রঞ্চ নৃতির্দদ টং সুস্বপ্রমুপজায়তে ॥ ১৬ 

দেবীভাষাম্। ছু:স্বপ্রং ছুঃস্বপ্রবোধিতমনিষ্ং, তথাচ বন্ুত্রীহিরেবং সুন্বপ্র- 

মপি ॥ ১৬ ॥ 

( নাগোজী ) ভদেব বিবূণোভি। উপসর্গ ইতি । ছুঃস্বপ্রণবস্য ফলে 
ইতি নপুংসকত্বম্ ॥ ১৬ ॥ 

তত্বপ্র। ফলমাহ। উপসর্গাঃ। উপসর্গ উৎপাতশ্বচিতদোষা দারুপা 
অতুযাগ্রী গ্রহপীভাশ্চ শমং যান্তি। নৃতিদূ্টং দুঃস্বপ্রপ্ধ নুস্বপ্রত জায়তে শুভং ফলং 
জনয়তীতার্থঃ ৷ উক্তলিঙ্গস্য কচিদ্বাভিচারাৎ স্বপ্রশব্দন্ত ক্রীবস্বম। নৃভিরিত্য- 

ধিকারবিশেষাদরায় ॥ ১৬ 

( তাহ! হইলে ) উপসর্ণ লক্কল বিনষ্ট হয় : এবং ভয়ঙ্কর গ্রহপীড়াও 

বিগুরিভ হয় এবং ছুংন্বপ্রকালে অশ্তভ দেখিলেউহ। সৃস্বগ্রসূচিত শুভ 

রূপে প্িণত হইবে । ১৬। 

বালগ্রহথাভিভূতানাং বালানাং শান্তিকারকম্। 
মঙ্াতভেদে চ নৃণাং মৈত্রীকরণমুত্তমমূ।। ১৭ 
দুর্বব স্তানামশেষাণাং বলহানিকরং পরম্্। 
রক্ষোভৃতপিণাচানাং পঠনাদেব নাশনম্ ॥। ১৮ 

দেবীভাষ্যম। সংঘাঁতভেদে ধকাভঙ্গে ॥ ১৭। ১৮॥ 

( নাগোজী ) বালেতি | বালগ্রহাঃ পৃ নাদ্যাঃ সঙ্ঘাভঙেদে শৈত্রী- 
বিঘটনে ॥ ১5 ॥ 

( নাগোজী ) দূর্ববত্েতি। ছু ত্তানাং দুষ্টানাং ব্যাপ্রসূচকা- 

নাম্ ॥ ১৮ ॥ ১৯॥ 

তত্বপ্র। বিনিযোজা বিশেষং দশয়তি । বালগ্র্থাঃ পূৃতনাদয়ঃ কুমারতন্ত্- 

প্রসিদ্ধা, তৈরভিভূতানাং ধর্ষিভানাং বাল।নাং শান্তিকারকং রক্ষাকারকং, নৃপ।ং 

সংঘাতদ্ষে্দ পরম্পরবিরোধে উত্তমং শ্রেষ্ঠ মৈভ্রীকরণং মিজন্বাপাদকং এত- 

মাহা সবামি্তার্ঘ।) যা এত্স্মাহাত্ত্যন্ত পঠলং অবণকেত্যর্থ। ॥ ১৭। 



খ্বাদশোহিধ্যায়ত | ৪৩৭ 

তত্বপ্র। সত্বত্ত। অশেষাণীং প্রমথাদীনামপি ছুরতানাং ছুশ্লরিতানাং 
পরমতিশয়ং বলহানিকরং লামধ্ধ্যনাশকম্। ন কেবলমেতাবৎ কিন্তু রক্ষোভূত- 

পিশাচানাং পঠনাদেব পঠনমাত্তাদ্েব নাশনং নাশয়তীতি কর্তরি উনটু। ভূতাঃ 
প্রমথবিশেষাঃ নারকযোদিবিশেষ! বা পিশাচাঃ প্রেতবিশেষাঃ ॥ ১৮ ॥ 

আমার এই মাহাত্া ( পৃতনাদ্দি) বালগ্রহ দ্বারা অভিভূত বাঁলক- 
গণের রক্ষাবিধান করে, এবং মন্ুষ্যগণের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাৰ উপ- 

স্থিত হইলে (বিবাদ ভগ্ন করিয়া ) পরস্পর মিত্রতা স্থাপন করিয়া 
দেয়। ১৭। 

এই মাহাজ্ম্য দুর্বব ত্তগণের বল ক্ষয় করিয়! দেয় এবং ইহার পাঠ 
মাত্রেই রাক্ষস, ভূত ও পিখাচগণ বিদুরিত হইয়া যাঘ্ু। ১৮ 

সর্ধবং মমৈতম্মাহাত্মযং মম সন্নিধিকারকম্ | ১৯ 
দেবীভাষ্যম্ । সর্ধবমিতি ছ্বিপদীরূপঃ শ্লোক: ॥ ১৯ 

তন্বপ্র। নাতিচিত্রমেতছুত্তং সকলমিত্যাহ । সর্বম্। অদ্ধপদ্যম। সর্ববং 

সমগ্রমেতন্মাহাক্মযং মা হাস্য প্রতিপাদকে! গ্রন্থঃ মম সন্গিধিকারকং সান্মুখ্যসম্পাদকং 

যত ইতি উহাং, অতএবৈতৎ পঠনে মম সান্িধ্যাৎ স্বতরামেব রক্ষআদীনাং 

নাশোহভিমতলাভশ্চ ভবতীতি ভাবঃ| স্ভতিমাত্রপাঠশ্থৈতৎ ফলমিতি শঙ্কাঁপ- 

নোদনায় সর্বমিতৃক্তম॥ ১৯ ॥ 

আমার এই সমন্ত মহাত্বা পাঠ করিলে, আমার সন্নিধি হইয়া 

থাকে । ১৯। 

পশুপুষ্পার্থ্যধুপৈশ্চ গন্ধদী পৈশথোত্তমৈঃ। 
£ 

বিপ্রাণাং তোজনৈহ্মৈঃ প্রোক্ষীয়ৈরহনিশম্!।২০ 
অন্টৈশ্চ বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রদানৈর্বংসরেণ যা। 

প্রীতির্মে ক্রিয়তে সাম্মিন্ নকৃৎ সুুচরিতে শ্রুতে ॥২, 
দেবীভাষ্যম । প্রোক্ষণীষৈঃ শানীঘৈঃ  উদ্বর্তনতিলতৈলপঞ্চামতগন্গা- 

জলাদিডিঃ ॥ ॥ ২০--২৩| 

( নাগোজী ) পশ্বিত্যাদিক্লেকঘয়মেকায়ম। পশুরর্বলিঃ অর্থো- 

ইটা; । “আপ? ক্ষীর কৃণ্ম গ্রাণি দধ্যক্ষততিলানি চ। বাঃ নিন্ধার্থক!” 



৪৩৮ ভীজচগ্জা। 

শ্চৈব হাষ্টাজোহর্ঘঃ প্রকীন্তিতঃ 1” বিপ্রাণামিতি। প্রোক্ষণীয়েঃ পঞ্চা- 
সৃতাভিষেকাদিডিঃ, এতৈরন্যোর্বিবিবিধা ভোগা; অগাদয়ঃ তেঘাং প্রদধীনঃ 
বাপোইলক্কারাদিভিঃ এক্তৈরহনিশৎ ক্রিয়মাণৈর্|! বৎসরণে প্রীতি- 
বতি ॥ ২০ ॥ 

( নাগোরী ) সান্মিন্ সচরিতে সকক্ছন্ ইঞ্র্থ শ্রবণমুপলক্ষণম্ 

শ্রবণেইধিকফলন্বমিতি কশ্চিৎ | শ্রতমিভাহৃ।তরাথয়ি ॥ ২১ ॥ 

তত্বপ্র। পুজাদ্দিভ্যোহুপি মম তদধিকপ্রীতিজনকমিত্যাহ | পশ্ড। দ্বাভ্যা- 
মন্বয়ঃ | পশুপুষ্পার্ঘধৃপৈর্গদ্ধদীপৈশ্চ বিপ্রাণাং ভোঙ্ষনৈ; তথা হোমৈঃ প্রোক্ষণীমৈঃ 
ন্বানীয়াদিভিঃ শ্রানৈর্ববা অন্ভৈশ্চ যথোচিতৈঃ বিবিধৈঃ বন্প্রকাটরঃ ভোগৈর্ভোগ- 

সাশনৈর্্রবোঃ প্রদাটনঃ মহ্দ্দেশ্যক ম্ববর্ণাদিতাগৈশ্চ অহপিশং নজন্দিবং ব্যাপা 
সম্বংমরেণ যথাযথং দ্ীয়মানৈঃ ক্রিঘ্মাণৈশ্চ মে মম যা প্রীতিঃ ক্রিঘতে উৎপাদ্যতে 

সা তাদৃশী প্রীতি: অশ্মিন্ স্রচরিতে শোভনচরিতে সকদেকবারং ক্ররতে সি 
ক্রি্তে ভবতীতি বার্থঃ, প্রদানৈঃ প্রদানীয়ৈঃ ভোগৈরিতি সাহানাধিকরণাং বা । 
অন্তর সরদিতি শ্রবণাদেকবারশ্রবণেনৈতৎ ফলম্ অধিকশ্রবাণারত্ৌ তু বর্ষতৃপ্তি- 

ফপশ্ঠারৃত্তিরিতি ভাবাং, গুধবিশেষে ফলবিশেষ ইতি ন্ায়াৎ। পশবশ্ছাগাদয়ো 

বিহিতাঁঃ, অর্থো দৃর্বাক্ষতাদিই, গদ্ধান্চ দীপাশ্চ শঃ উত্তমৈরিতি বিশেষণ 

সর্ধত্রান্বেতব্যম্ ॥ ২০1২১ ॥ 

উত্তম উত্তম পন, পুষ্প, অর্ধ, ধূপ, গন্ধ, দীপ, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, 
অভিষেক দ্রবা, অন্যান্য নানা প্রকার ভোগা দ্রবা এবং স্তর্ণাদি প্রদান 

স্বারা একবৎসর পব্যস্ত প্রতিদিন পৃক্মা করিলে আম'র যাত্ৃশী শ্রীতি 

জান্ম, একবার মাত্ত আমার এই চরিপএ শ্রবণ করিলে শ্রোতার প্রক্তি 

আমার তাণৃশী প্রীতি হইয়া! থাকে | ২*-_-২১ । 

শ্ুতং হরতি পাপানি তথারোগ্যং প্রযচ্ছৃতি। 
রক্ষাং করোতি ভূতেভ্যো৷ জন্মনাং কীর্তন মম ২২ 

( ন্বা্গেজী ) মম জন্মনাং কীর্ভনৎ শ্রুৎ সদিতার্থঃ। যুটঃঘ্িত্যুত্তরা 
স্বায়ি ॥ ২২ ॥ 

তন্প্র। প্রস্তাববিশেষশ্রবণে ফলবিশেষমাহ | শ্রুতম। মম জন্মনাং 

প্রাছর্ডাবানাং ভূতভবিষ্যহর্তয়ানানাং বীর্নং ব্যাহরণং জঙ্ডং সৎ পাপানি হুরতি, 



হাদশোহধ্যাযত। ৪৩৯ 

তথাশব চর্থ, আরোগাঞ্চ প্রহচ্ছতি ভূভেতভ্যো ঘাতকসন্ধেভ্যো রক্ষাঞ্চ করোতি 

শ্রথতামিচ ক্রতপদসন্রিকার্ধাছোধ্য॥ ২২ ॥ 

আমার উৎপ'তত ধি্্ক্ষ এই অ'খ.ন শ্রবণ করলে পাপ বিনন্ট 
হন, আরোগ্য লা হয় এবং সমন্ত প্রাণী হইতে রক্ষ। হইসু। থাকে | ২, । 

যুদ্ধেষু চরিতং ষন্সে দ.ষ্টদৈত্যনিবহর্ণমূ। 
তন্মিন্ শ্রডে বৈরিকৃতং ভষং পুংসাং ন জায়তে ॥ ২৩ 
( নাপোক্ী ) তশ্মিনিঠি। ব্রহ্মর্ষিভিঃ ক হাঃ স্ততয়ঃ তখাপি মমত।- 

বর্ডে ইত্যাদয়ঃ | ব্রদ্ষর্িঃ হৃমেধাঃ | বন্বচনৎ পুক্গায়ামূ। বস্কতত্ত যুদ্ম ভিঃ 
স্ততয়ো যাশ্চেত্তানেন নারায়ণীসূভ্তম্ | তথ ব্রহ্ষণা খধিভিঃ সহ যা 
ুন্বাভিঃ কুতাঃ। মহিষাস্তকরীসৃক্তর্ূপ1 ইঃ । যথা তৎস্তাতৌ খধীণা- 
মপি কর্তৃত্ব । তধ। প্রাগেণ নিরূপাৎ। কৃতা ইতি চ দৃষ্টা ইত্র্থকৎ 
লক্্মীতন্ত্রেকবাক্যহাপি তাবধেয়ম। এ৭কতানি সর্বব।ণি স্তোব্রাণ্যকর্তৃকাণীতি 
বোধাম্ ॥২৩ ॥ 

তন্বপ্র। যুদ্ধে যু'দ্রষু সংগ্রামেবু, ছষ্টদৈতানিবহুণম্ অধমদৈত্য।নাং নাশক, 
মে মম যচ্চরিতং চেষ্টি 5২ তশ্মিন্ চরিতে তচ্চরিতপ্রতিপাদকগ্রম্বে শ্রতে সতি, 

পুংসাং শ্থতাং টবরিকূতং শক্রজনিতং ভয়ং ন জায়তে । ২৩। 

ুদ্ধেতে হুন্ট দৈভ্যকুলের বিনাঁণঘটি ভ অমার চরিত্র শ্রবণ করিলে 
কদাচ শত্রজরনিত ভব হয় না। ২৩। 

যুত্বাভিঃ স্তৃতয়ো ষাশ্চ যাশ্চ বরহ্ষষিভিঃ কৃতাঃ। 
ব্রহ্ধণ। চ কৃতাস্তাস্ত প্রবচ্ছন্তি শুভাং মতিম্ ॥ ২ 

দেবীভাষ্যম্। যুশ্মাভিরিতি পঞ্চমছ্বাদশাপায়স্থস্ততিলাঁভঃ | ঝু্মীভিরিত্যু- 

ত্তত্রাপ্যন্থেতি, তেন যুশ্মভিব্রব্ষর্ষিভিশ্চ কতা ইত্যর্থলীভ:ৎ শক্রাদিমাহাত্ব্যং 

লন্ধমেতৎ সপ্রপঞ্চং চতুর্থাধশয়প্রারস্তে বিবেচিতম | ২৪--৩২। 

( নাগোজী ) ব্রহ্মণঠি। তং স্বাহা” হত্যানিরাব্রিসুক্তরূপাম্ । 

শ্ঁভাং মোক্ষাভ্যুদয়সা 'নীৎ প্রযচ্ছস্তি দ্দতি | অরণ্য ইত্যাদি ক্লোকচতুষটয়- 

মেকান্বস্ি । প্রান্তরে দুরশ্ন্তমার্গে। অরণা ইত্যস্য দাবাীত্যাদিনান্বয়ঃ 
প্রান্তর ইতান্ত দস্থযভিরিত্যাদিনাদয়ঃ ॥ ২: ॥ 



88০ জ্রীজীচত্ী। 

তন্বপ্র। বুদ্যাভিঃ। যুক্বাভ্যিদ'বৈঃ যাঃ স্ততয়ঃ কতা: মহিষা্ুরশুস্তবধানত্তরং 
্রদ্ষর্ষিভিঃ ভূখ্াাদিভিশ্চ যাঃ স্কতয়ঃ রুতাঃ তুবুষ্ট,মুনয়শ্চৈনামিত্যাদিন! তত্তদবসরে 
স্থচিতত্বাৎ তেষামপি স্ভতিঃ পূরাণাদৌ প্রসিদ্ধান্তীত্যবগম্যতে | যন্া তুষ্টবৃস্তাং 
সুরা! দেবীং সহ দিব্যেশ্বহর্ধিভিরিত্যুক্তত্বাৎ মহিষাস্বরবধানস্তরং স্ভতৌ খমীণা- 
মপ্যন্তর্তবোহস্তীতি ব্রহ্মধিভিঃ কৃতাঃ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে । ত্রদ্বপণ! চ যাঃ স্ভতয়: 

কতাঃ ত্বং স্বাহেত্যাদ্যাঃ তাঃ শ্রতাঃ সত্য: শুভাং তত্বঙ্জানসাধনলক্ষণাং মতিং 

বৃদ্ধিং প্রুযচ্ছস্তি। অত্র প্রস্তাবভেদশ্রবনে ফলভেদোক্ত্যা যদ্যপি তত্তৎকামনা- 
বিশিষ্টন্ত ততৎপ্রকরণশ্রবণমেব প্রতীয়তে তথাপি বাক্যৈকবাক্যতয়। পাঠস্য।দাস্তা- 

বধিশ্ববণাচ্চ সমগ্রশ্ঠৈব মাহাত্মাস্য পাঠে৷ বাবসীয়তে ; ঘথা হরিবংশে মন্বাদিবংশ- 
ভেদঙআবণস্য বংশোঁৎপত্তিফলঙ্তাবপি সন্তান কাঁমঃ সর্বামেব সংহিতাং শণোতি। 

কিঞ্চ স্তবন্েপ্যস্থয সমগ্রপাঠশ্রবণে উচিতে, সরম্বতীষ্তব(দে তথা দর্শনাৎ , যথা 
“অবিচ্ছেদৎ পঠেদ্বীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সবস্বতীমিতি, শক্রাদিমাহাস্গামনুদিনং 

শিষ্টা যৎ পঠস্তি, তৎ “যশ্চ মর্তাঃ স্তবৈবেভিন্ত্বাং স্তোষ্য ত্যমলাননে' ইতাদিনা 

দেবৈঃ প্রার্থিতম্য তত্রোস্তফলবিশেষস্য লাভায়, বিশেষাতিধানাৎ , এবঞ্চ 

মহা ভীগবতাদৌ পূর্ববোক্তবদবাস্তরফলান্তেতানি চরিতভেদোক্তনি ॥ ২৪। 

হে দেবগণ। ব্রন্ধা, ব্র্মধিগণ এবং তোমরা, আমার যে সব স্ততি 

করিয়াছ, তাহ শ্রবণ করিলে তত্বজ্ঞানসাধিক! বুদ্ধি লাভ হয়। ২৪। 

অরণ্যে প্রান্তরে বাপি দাবাগ্রিপরিবারিতিঃ। 
দস্থ্যতির্ববা বৃতঃ শুন্টে গৃহীতো বাপি শক্রভিঃ ॥ ২৫ 
সিংহব্যান্ত্ান্থযাতে। বা বনে বা বনহস্তিতি: | 
রাজ্জ! ত্রদ্ধেম বাজ্জণ্ডো বধ্যে বন্ধগতোইপি বা ॥ ২৬ 

আঘূর্ণিতে। বা বাতেন স্থিত: পোভে মহার্ণবে। 
পতৎস্ত বাপি শস্ত্রেধু সংগ্রামে ভশদাকুণে ॥ ২৭ 

সর্ববাবাধাস্ত ঘোরাম্ু বেদনাভ্যর্দিতোইপি বা। 
ম্মরন্মমৈতচ্চরিতং নরো যুচ্যেত স্কটাৎ ॥ ২৮।। 
( নাগোজী ) বনহস্তিভিরিত্যস্ত মতো বেতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥ 

( নাগোজী ) রাজ্ছেতি। কুছ্ধেম রাজ্ঞ। চ বধা ইতাজ্ঞপ্ত ইত্যঘয়ঃ | 



হাদশোছ্ধাগয়ত। ৪৯8১ 

সর্বত্র ব! সমুচ্চয়ে |: মহার্ণবে পৌঁতে দ্থিতে! বাতেনাঘৃর্ণিত আকু- 
লিতশ্চ ৷ ২৬॥ 

( নাগে'জী ) পতত্ন্ন চেতি সর্ববাহ্থ বাধাস্থ মহাগীড়ান্থ বেদনয়া 

দুঃখেনাভ্ার্দিতশ্চ ॥ ১৭ ॥ 

( নাগোজী ) ন্মরন্লিতি। মুচ্যেততেতি কণ্মকর্তরি তড.। সক্কটৎ 

চঃখম্ | উত্তরার্দামুত্তরাঘয়ি ॥ ২৮ ॥ 

তন্বপ্র। আন্তাং তাবৎ পাঠশ্রবণয়োঃ ফলৎ ঘচ্চরিতম্মরণমপ্যাশ্চধ্য ফলদ- 

মিত্যাহ চতুর্তিঃ, অরণ্যে । অরণ্যে, প্রান্তরে দূরশূস্তমার্গে, দীবাগ্রিপরিবারিতঃ 

বেছ্টিতঃ অরণ্যে দন্থ্যভির্বণা বৃতঃ প্রান্তরে শুন্তে নির্জনে সহায়শৃন্তে ইতি যাবৎ, 
শক্রভিগৃহীতঃ আক্রান্ত ইতি যথাযথং যোজ্য", নবো মনুষ্যঃ মমৈতচ্চরিতং 
"্মবন্ তঙ্গ'নীং পাঠাদেরনুষ্ঠানাভাবাৎ কেবল্ৎ মনসা চিত্তয়ন সঙ্কটাৎ দাবাগ্ন্যাদেঃ 

সকাশাৎ মুচ্যেত ইতি চতুর্থেনান্যয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

তত্বপ্র। সিংহ। বনে সিংহব্যাস্ৈরম্যাতঃ বনে বনহস্তিভির্বা 'অনুষীত 
হস্তম্ অলুগতঃ ধাবিত ইসি যাবৎ, ক্কুদ্ধেন বাদ্রা বধো বধারঃ ইতি বাজপঃ, 
বন্ধগতে। নিগভং গ্রাহিতঃ যছ্বা কারাস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥ 

তত্বপ্র। আঘ। মহার্ণবে জলধৌ পোতে নৌকা য়াং স্থিতঃ সন বাতেন 

মহাবাযুনা আঘূর্ণিতঃং সর্বতঃ সম্াযক্ বা ঘৃর্ণিতঃ, ভূশদারুণে অতিঘোরে সংগ্রামে 

শস্স্েমু পতৎসু সং ॥ ২৭। 

তত্তপ্র। সর্ব। ঘোরাস্থম মত্যুৎকটাস্ সর্ধাবাধান্র উক্তানুত্তপীডানু 

দ্ুতিক্ষমরকাদিযু বেদনাভিব্রণাদিজনিতাভিরভ্যর্দিতঃ শীড়িতো নবৌ মম 

এতন্াহাত্ম্যং ন্মরন মনসা চিন্তয়ন সন্কটাৎ কৃদ্ছ।ৎ মুগেত পবিত্যক্কো 
ভবতি ॥ ২৮॥ 

অরণ্যে বা! প্রাস্তুরে পতিত, দাবাগ্মিবেষ্টিত, দস্থা-পরিবৃত, শত্রু বর্তীক 
অসহায় ভাবে আক্রাস্ত সিংহ বাঘ ও বনহন্ডী কর্তৃক অনুদ্র, * কিংবা 

ঞুন্ধ রাজার আজ্ঞায় বধার্হ অথবা শৃঙ্খলাবন্ধ হইলে ব! মহাসমুদ্রে পোতা- 

রোহী হুইয়! বায়ু গ্বার! বিঘৃর্ণিত হইলে, বা দারুণ যুদ্ধত্থলে শত্ত্রপাতসঙ্ষট 

এবং অস্ান্ত সর্বব প্রকার ভয়ঞর বিদ্ব উপশ্থিত হইলে দুঃখকিন্ট-বাত্তি 

যদি আমার এই মাহাঝ স্মরণ করে, তাহ! হইলে সেই ব্যন্তি, এই সমস্ত 

সন্কট ছইতে মুক্ত হয় । ২৫--২৮। 



৪৪২ | ী্ীচন্তী। 

মম প্রভাবাৎ সিংহাদ্যা দশ্যুবে! বৈরিণস্তথা । 
দুরাদেব পলায়স্তে স্মরতশ্চরিতং মম ॥| ২৯ 
( নাগোজী ) দুরানেবেতি। মণ চরিত স্মরত; মম প্রভাবদ্দ.রাৎ 

পলায়ন্ত ইত্ন্বয়ঃ ৷ উত্তরার্ধন্ত খধিরুবাচেত্যাদিঃ | চণ্ডে] দারুণঃ ॥ ২৯ ॥ 

তব্বপ্র। মম। মম প্রভাবাৎ অন্থভাবাৎ তেজসা ইতি যাবৎ, সিংহাদাঃ 

হিং! জন্তবঃ দশ্যবঃ তক্করাদ্যা, ভথা বৈরিণঃ শত্মবঃ মম ম্মরতঃ মাংচিস্তয়াতো 

জনাৎ তন্ত সকাশাদ্! দূরাদেব পলায়স্তে, মম শ্মরতো জনম্ দূরাদিতি বা, মমেতি 

স্মত্যর্থস্ত চেতি কন্মণি ষত্ী, দূরাদিত্জজ ধণ্বাচিদুরেত্যাদিনা পঞ্চমী । তত্র 
চক্রুতং হরতি পাপানি' ইতি “তম্মিন্ শ্রুত' ইতি স্মরতা শ্মরত ইত্যাদি যদি 

সামান্তেনৈব দৃশ্যতে “সরুৎ কতে কৃতঃ শাস্থার্থ” ইতি স্তায়াৎ সরুৎপঠনশ্রবণৈ- 
রেব তত্তৎ ফলং ভবতোব, তথাপি তত্ব"ফলভুয়ন্তার্থমেব পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদ্যহু- 
ঠায়তে, যে ভূয়ঃ আরভতে তশ্মিন ফলে বিশেষে ইতি বচনাৎ। উক্তঞ্চ 
ঠজমিনিনা)-“ফলন্য কন্মনিষ্পত্েস্তেষাং লোৌকবৎ, পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ 

স্াদিশতি। অশ্যার্থ১__যথা :লৌকিককর্ষণাদীনাং বাহুল্যেন ফলাধিকাৎ তথা 
বোদকপাঠাদীনামপ্পীতি, ষত্র তু কর্মবিশেষে আরত্তিবিশ্ষ উক্তস্তত্র তাঁকত্েবা- 
বত্তিঃ তদাধিক্যে ফলাধিক্যঞ্চ ; কিঞ্চ যথোক্তানু্ঠনেহপি যত্তাদকৃফলোৎপত্তির্স 

দৃষ্ততে, তত্র কালমহিটমব বীজং ; তহুক্তং বিষ্ণপুরানে, “ ষদা যদা সতাং হানি- 

ব্বেদমার্গানুসারিণাম্। তদা তদা কলের্দ্িরন্থমেয়া বিচক্ষণৈরি”তি | হানি- 
ধথোচিতবৈদিককন্মানুষ্ঠানেহপি যথোক্তফলো্পত্তভাবঃ অনভোহধিকারৃত্তি- 

রুদিতৈব। নিকুক্ঞ্চাগমে-“কলৌ সংখা চতুগ্ুণা” ইতি ॥ ২৯ | 

আমার 5রিতখাহাত্যা স্মরণ করিল আম।র প্রভাব বশতঃ সিংহাদ্ছি, 

হিৎঅ প্রাণিগণ, দস্ব'দল, এবং শত্রগণ দুরে পলায়ন করে ৯। 

ঝধষিরুবাচ। 

ইত্যুক্ত। সা ভগবতী চগ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা। 
পশ্যতামেব দেবানাং তত্রবাস্তরধীয়ত ॥ ৩০ 
( নাগোজী ) পশ্ঠতামিতি । অন্দরে যী ১০ ॥ 

তত্বপ্র। ইত্যুক্কা। সা চগ্ডিক। ইতি পুণ্ধোক্তমুক্তা দেবানাং পশ্টতামেব 
মধ্যে তত্রৈব তশ্থিন্ স্থানে এব অস্তরধীয়ত অন্তস্থিতা । খছা' চিরুকালমধস্থান- 



মিচ্ছতোহপি তাননাদূভোতি। যদ্ধা তেষাং সম্বদ্বে ইত্যুক্কাঁ। কীদুশী? ভগ- 
বতী অচিত্্তয্ধ্যা, চণ্ডো বিক্রম: প্রতাপোহন্তাঃ। ধীঙ্. অন।দরে দিবাদিঃ, 
ধাতুনামনেকার্থত্বাদস্তধর্ণানার্ধতণ ॥ ৩০ ৪" - 

খবি বলিলেন, প্রচগুবিরম! ভগবতী চগ্িক! এই প্রকার বলিয়া 

দেবগণের দর্শন উপেক্ষা করিয়া সেই স্থানে অন্তর্থিতা হইলেন । ৩০ 

তেইপি দেব! নিরাতঙ্কাঃ স্বাধিকারান্ থা পুরা । 
যজ্ঞভাগভূজঃ সর্ব্বে চত্রুবিনিহতারয়ঃ ॥ ৩: 
( নাগোজী ) নিরাতঙ্কাঃ নির্ভয়াঃ ॥ ৩১ ॥ 

তত্বপ্র। তেহপি। তেহুপি ইজ্ত্াদ্াঃ দেবাঃ নিরাতন্কাঃ নির্ভয়াঃ সম্তঃ যথা 

পুরা যথা পৃর্ববং তথা স্বাশ্নিকারান্ স্বস্ববিষয়াংশ্চক্কুঃ | কীদৃশাঃ? ঘজ্ঘভাগতৃজঃ । 
নিরাতক্ষত্তে হেতুঃ-_বিনিহভারয়ঃ দেবা নাশিতশত্রবঃ 1 ৩১ ॥ 

তখন শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া! সেই সকল দেবগণও পূর্ব্ববৎ 
নির্য়ে নিজ নিজ অধিকার লাভ করিয়া যন্দ্রংশ ভোগ করিতে 
লাগিলেন | ৩১। 

দৈত্যাশ্চ দেব্যা নিহতে শুস্তে দেবরিপৌ যুধি। 
জগদ্বিধ্বংসিনি তম্মিন মহোগ্রেইতুলবিক্রমে । 
নিশুস্তে চ মহাবীর্ষ্যে শেষাঃ পাতালমাযযুঃ ॥ ৩২ 
( নাপোজী ) দৈতাঃ অবশেষং দেত্যাঃ আযধু প্রাবিশন্ ॥ ৩২ ॥ 

তত্বপ্র। অবশিষ্টাঃ দৈতা।ঃ কিং কুর্বস্তীত্যাহ, দৈত্যাঃ । সার্দেনাথয়ত | 

যুদ্ধে সংগ্রামে, তন্মিন দেব্রিপৌ শুস্তে নিশুস্তে চ দেব্যা নিহতে সতি, শেষ! 

দৈত্যাঃ পাতালং আ সম্যগৃ যধুঃ সকটুম্বা আগতবন্তঃ, কীদশে ? জগছ্ধিধ্বংসিনি 
জগতাঁং বিধ্বংসশীলে, অতো মহোগ্রে অতুযুন্ধতে, অতুলবিক্রমে অতুলোৎসাহে, 

মহাবীর্যে অতিশক্তিমতি । উভয়োরেব বিশেষণানি ॥ ৩২ ॥. 

দেবী কর্তৃক দেবরিপু জগ্বিধবৎসী অতুল বিক্রমশালী ভীষণ শুস্ত 
ও নিশ্তস্ত নিহত হইলে অবশিন্ট দৈত্যগণও পাতালে গমন করিল । ৩২ । 

এবং তগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ। 
সভ্ভূয় কুরুতে ভূপ জগতঃ পরিপালনম্॥॥ ৩৩ 



৪৭৪ জীত্রীচতী। ৷ 

দেবীভাষামূ। এবং প্রথমচরিতাহাক্তক্রমেণ, সম্ভম আবির্ভুয়। ভুপেতি 
ক্রথসন্বোধনষ্ । ৩৩। | 

( নাগোজী ) এবমিতি। সয় দৃষ্ঠশরীরাং প্রাছুর্তৃয় ॥ ৩৩ ॥ 
তত্বপ্র। প্রীছূর্ভাবমুপসংহরতি,_-এবং | সা ভগবস্তী নিরতিশক্মৈশ্বর্যাশালিনী 

দেবী অপ্রচ্যুতন্বরূপা নিভ্যা জন্ম দ্িষড় বিকাঁররহিতাঁপি পুনঃ পুনঃ সম্ভুয় আবিভূ 
জগতঃ পরিপালনং সর্বতো রক্ষা কুরুতে। হে ভূপ। অুরথ ।॥ ৩৩॥ 

হে ভূপতে ! দেবী ভগবন্ী নিত হইয়াও এই প্রকারে পুনংপুন: 
আবির্ভূতা৷ হইয়া জগতের পরিপালন করিয়া! থাকেন । *০। 

তয়ৈতন্মোহ্যতে বিশ্ব সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে। 
সা যাচিত। চ বিজ্ঞান তুষ্টা খদ্ধিং প্রযচ্চতি ॥॥ ৩৪ 

দেবীভাষ্যম। “সংসারমোক্ষস্থিতিবদ্ধহেতৃরি1ত “যতো বা ইমানি ভঁতানি 
জ্ায়স্তে” ইতি চ শ্রতিমাশ্রিত্যাহ__তয়েতি। প্রস্থয়তে উৎপাদয়তি, এবকার: 

স্বাতগ্বাজ্ঞাপনায়। এতেন “অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভূবনাঁনি বিশ্বী” 
ইতি দেবীস্থক্তীয়দ্র্চার্থ উক্ত: । বাতে! যথা পরেণাপ্রেরিওং প্রবাতীতি লে;ক 

প্রতীতিস্তদৎ স্বতগ্াহ" বিশ্বমারভ ইতি তর্ধর্চতাৎপধ্যম। সা অযাচিত অপ্রা- 
খিঁতন্বুখসম্পদাদিফল। তুষ্টা উপাসনেন প্রসাদিতা বিজ্ঞানং তত্বজ্ঞানং যাগিত? 
প্রার্থিতন্ুখসম্পদাদিফলা খদ্ধিং তত্তৎসুখসম্পদং প্রধচ্ছতি । অযাচিতা যাচিস্? 
চেতি ছিরারত্যার্থতয়ং প্রতিপাদলীরয্। অন্তর শ্রুতিঃ “উপাসতে পুরুষং যে 
অকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তপ্তি ধীরাঃ৮ ইতি “কামান হঃ কামঘতে ষন্ত মন: স 

কামভিজাঁয়তে তত্রে”তি প্রঙ্নোপনিষৎ্্ব | পুরুষং চেতনম্ অকামা ঘে উপাস্ে 
তে এতৎ শুক্র শুক্রহেতকং জন্মেতি ঘাঁবৎ, অতিবর্তস্তি অতিবর্তস্তে অন্তিক্রামন্তি 

ইতি, যো৷ মন্তমানঃ অভিমন্তমান উপালীমো। বা কাঁমান্ কাময়তে স কামছি: 
কামিস্তত্র তত্র কামনাসিদ্ধানুকৃঙ্গায়াং যোনৌ জায়তে ইন্তি চ তার্থত ॥ ৩৪। 

( নাগ্রোজী ) পৃষ্টং মোহকারণমুপসংহরতি,_তয়া ইতি। প্রদুয়তে 
জনয়তি । অযাচিত! ফলমনুদ্দিস্ঠ কৃতভক্তিবি জ্ঞানমাতত্বজ্ঞানৎ যচ্ছতি । 
তুষ্টা ফলোদেশেন ক্রিয়মাণকর্থণা খন্ধিং প্রষচ্ছতি। সংহিতায়া অবি- 
বক্ষিতত্কান্ন সন্ধিঃ ॥ ৩৪ ॥ 

তন্বপ্র। উক্তমপি মহিমানম্ আঅতিনিশ্য়বোধায় পুনরপি রথয়তি,-তয়া । 
তয় দেব্যা এতস্বিশ্বং 'মোহৃতে অকর্তব্যে কর্তব্যগ্রহং প্রাপাতে ; সৈব বিশ্বং জগৎ 
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প্রন্থহতে জনয়তি আদি প্রকৃতিস্ব।ৎ) সা চ সৈবেতধ তুষ্টা সতী বিজ্ঞানম্ 
অপরোক্ষান্মজ্ঞান্মূু আত্মসাক্ষাৎকারমিতি যাবৎ, প্রধচ্ছতি' দদাতি; সৈক 

যাচিতা সকাটৈঃ প্রার্ধিতা সতী ঝদ্ধিম্ এরশ্বধ্যং প্রষচ্ছতি ; ইতি ব্যত্যয়েনান্বয়ঃ ৷ 
যদ্ধা তৃষ্ট৷ ভক্ত পরিত্োোমিতা স| যাচিতা ষথাশম্বং প্রার্থিতা সতী যথাযোগ্য 
বিজ্ঞানম্ ধন্ধিঞ প্রযচ্ছতি, এতেন ভোগমোক্ষপ্রদা সা অধিকারিবাসনান্তরূপং 
বরং দদাতীত্যুক্তমূ। খদ৯তোরকো হুম্বশ্চেত্যসদ্ধিঃ 7 ৩৪ ॥ 

এই দেবী কর্তৃক এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ড মোহিত হুইতেছে,ইনিই এই বিশ্ব 
স্থট্টি করেন, ইহার নিট প্রার্থন। করিলে, ইনি তুষ্টা হইয়! জ্ঞান ও 
সম্পং প্রান করেন। ৩. 

ব্যাপ্ত, তয়ৈতৎ নকলং ব্রহ্ধাণ্ডং মনুজেশ্বর ৷ 
মহাকাল্যা মহাকালে মহামারী্বর্ূপয়া ॥ ৩৫ 

দেবীভাষ্যম্। “তন্তাবয়বভৃতৈস্ত ব্যাপ্ত, সরিমিদং জগদ্ি”তি-শ্বেক্রতাশ্বতর- 
হ্রতার্থমাহ-_ব্যাগুমিতি। হষ্টস্থিতিসংহারক্রিয়ান্তদব্যবত্ৃতাস্তদ্বর্শবত্বনে ইতি 

নৈরাঘ্িকাদয়ঃ, তদংশভ্ৃতা ইতাপরে । তত্রয়ব্যাঞ্ধং ব্রন্মাগুমিতি ভাবঃ। মহা” 

কালী সবরেষাৎ কলনাৎ লয়করখান্মহাকালী “্ষম্ষ ত্রদ্ধ 5 ক্ষত্রঞ্চ উন্ডে ভব্ত 

এদন ইতি শ্রুতে2॥ ৩৫ ॥ 

( নাগোসী )ব্যাপ্তমিতি। মহতো। শ্রহ্ষানীনপি কলয়্তি অধিকারেষু 
বর্তয়তি সা মহাকালী, তয় চহাকাঁলে প্রলয়ে মহামারী সংহারক্রিয়। 

তদ্দপয়া তয়ৈতৎ সকলৎ ব্যাপ্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ 

তত্বপ্র। কৃষ্টিস্থিতিপ্রলদকারিণী সৈবেত্যাহ--ব্যাপ্তম। হে মনুজেশ্বর ! 

হে শ্বরথ ' মহাকালে প্রলয়নময়ে মহাঁমারীম্বরূপয়। তয়া এড দকলং জগছ্যাপ্তং 

মরণরূপেন বণপ্তত্বাৎ নাশিতমিতি যাৰৎ, কলয়তি প্রক্ষিপতি নাশয়তি জগদিতি 

কালী, মহতী সর্ধসহহ্ী চামৌ সা চেতি। কল প্রাক্ষেপে ধাতুঃ। অ্রন্ধাগ মিত্য- 

নেন প্রাকৃত প্রনয় উক্ত নস্ভু দৈণন্দিনঃ॥ ০৫ | 

হে ন্বপতে! ইনি মহাপ্রলয়কালে সংহারশক্তি মহাকালীরপে এই 

বিশ্ব ব্রহ্ধাড পরিবাপ্ত ক'রয়! থাকেন । ৩: 

সৈব কালে মহামারী দৈব স্ছূর্ভবত্যজা। 

স্বিতং করেত ভূতান।ং সৈব কালে সনাতনী ॥ ৩৬ 



৪৪৬ ভীজীততী,- 

দেেবীভাষাম্। " নন মহাফাল্যাঞহাষারী নাম সংহারক্রিয়া 'সম্তবতি, কথং 

পুন (হামাবীশ্বরপযেত্যুতিকুজাত ইতি ছে ধর্ধন্ত্িশোরভেদোপচীরাদিত্য- 
বোঁচম। নটৈষ পক্ষে! ন দেবীমাহাত্মাসম্মত ইতি বাঁচা “সৈব কালে” ইত্যার্গি- 

মস্ত্ন্ত ততপ্রতিপাদনার্থধাৎ । তথাহি সৈব প্রলয়ে 'মহাঁমারী, সৈব অজ! হৃষ্রি- 

ভরবতীত্যুক্তম্। অত্র অজেতি নি্দেশাৎ উৎপাদ স্বরূপায়াঃ সৃষ্টেরবাস্তবন্তেছে। 
দর্শিভঃ | নিঃসন্দেহার্থং স্পষ্টমাহ--স্থিতিং করোতীতি নতৃ স্থিতির্ভবতীতি ; 
ইতি নৈয়ায়িকাদ্িমভম্। একৈব সা ক্রিয়ারণ] কর্তৃরূপা চেতি বেদান্তি- 

সিদ্ধান্ত্যাদয়ঃ। এতন্সতে মহামারীস্বরূপয়েতি যৎ পূর্নমাঞ্েহেভিছিতং তছুপ- 

লক্ষিতে ক্প্টিস্থিতী অপি বেদিতব্যে,:তদিদমুপপাদদ্ধিতু ময়ং মন্ঃ ॥ ৩৬ ॥ 

( নাগোজী) সৈবেত। কালে প্রলয়ে। মহামারী সংহারশক্তিঃ | 
স্মিত সর্গশতি* । অজ! জন্মহীনা । কালে স্থিতি লে সনাতনী নাশ- 
হীনা ॥ ৩৬ ॥ 

তত্বপ্র। সৈব। সৈব মহামার্যেব কালে দ্বিপরার্দাবসানে, মহামারী মহাস্তং 
্রহ্াণমপি মারয়তীতি লট, ছান্দসম্ভলুক্: দীর্ঘশ্চ, ব্রন্মশোহপি মরণহেতু: 

সৈবেত্যর্থঃ | যদ্ধা মহাকালে বিপরার্দীবসানে, অতএব স্মরসন্বাৎ মহচ্ছব্দ- 
প্রয়োগঃ । মহাকাল্য] সর্বসংহারককালরূপয়া তয়া এ৩ৎ সকলং সমগ্রং ব্রহ্মাগুং 

ব্যাপ্ত জ্ঞানচক্ষুষা অতীত প্রলয় নামন্থ ভবাদ্ ভূত প্রতায়, আশংসায়াং ভবিষ্যতি 

চ। এতেন ত্রহ্[ণ্ডাত্র্গতসকলনাশাৎ ব্রহ্মণোপি স্বতরাং নাশহেতুঃ সা, 
তস্তর্গতত্বাৎ কালে দৈনন্দিনপ্রলয়সণয়ে সৈব মহামারী ভ্রিলোকসংহম্ত্রী সৈবেতি 
কালে ইত্যন্থ্ঞ্নীয়', কালে স্ষ্ট/বসরে অঙ্জ। জন্মরহিতাপি সৈব স্যপ্টিঃ স্জা- 
রূপা ভবতি প্রপঞ্চতয়া৷ পবিণমতীতার্থঃ সমবায়িত্বাৎ। স্যগ্টিরিতি কশ্মণি ভিত, 

কালে পালনকালে, সৈর ভূতানাং শৌতিকানাং স্থিতিং পালনং করোতি--যতঃ 
সনাতনী নিত্যা। ঘদ্বা সনাহনন্য বিষ্জোঃ শক্তিস্তত্তছ্যাপাররপা “সেয়ং শক: 

পরা বিষ্কোজগৎসর্মাদিকারিণী্তি ন'রদীয়ৎ ; ইতি পোকবয়র্থঃ ॥ ৩৬ ॥ 

. ইনি প্রলয়কালে সংহার শক্তি ; ইনি স্থগ্রি-সময়ে স্থষ্টি, এবং শ্থিতি- 
কালে প্রাণীণিগকে রক্ষকরেন। ইহার কখনই উৎপত্তি হয় নাঁ। ইনি 

নিত্য। ॥ ৩৬ ॥ 

ভবকালে নৃগাং সৈব লক্ষ্মীর দ্বিপ্রদা গৃহে । 
সৈবাদ্ভাবে তথালক্কীর্ব্বিনাশায়োপজায়তে ॥ ৩৭ 
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স্তৃতা সম্প,জিত৷ পু পৃপিগন্ধাদি ভিন্তথা। 
দৰাতি বিভ্তৎ পুত্রাংশ্ঠ মতিং ধর্ম্মে তথা শুভাষ্ ॥॥ ৩৮ 
ইতি শ্রীমার্কত্ডেয়পুরাণে দেব্যাশ্চারতমাহাস্াং 

নাম দ্বাদশোহ্ধ্যায়ত || ১২ ॥। 

দেবীভাষ্যম। ভবকালে সম্পদ্ধেত্দৃষ্টক্ত ফলপ্রসবদশায়াং গৃণহছ সব বৃদ্ধি- 
প্রদা অস্থাদয়দায়িণী লল্ম্রীঃ সম্পৎ তদ্দেবতা বা হ্রুত্যক্তী। অভাবে অশুস্থাদৃষ্ট- 
ফলপ্রসবদশায়ামূ। বিনাশায় অপহয়ায় অশন্ীঃ দারিদ্র্যব্ূপা তদ্দেবতাবপা 
বা ভবতি। ২৭1 ৩৮। 

ইতি শ্ীগৌভমীয়ে শ্রীপঞ্চাননককতে দেবীভাষো ঘাদশোহধ্যায়ঃ | ১২। 

( নাগোজী ) ভবকালে সম্পৎ-সময়ে । বৃক্ধিপ্রদেতি লক্্ীবিশেষণয্ । 

গ্মভাবেহুপ্যাপৎকালে ॥ ৩৬ ॥ 

( নাগোজী ) পুস্পৈধূ পগন্ধণীপাদৈয১ সম্পূজিতেতার্থ ॥ ৩৮ 

ইত্তি শিবভট্রহ তসভীগর্জনাপোজীভটকৃতে সপ্তুশত্ী- 

ব্যাখ্যানে ঘ্াদশোহ্ধ্যায়ঃ ॥ ১২॥ 

তব্বপ্র। ভব। নৃণাং ভৰকালে উদ্ভবকালে সম্পদ্রৃদ্ধিসময়ে গৃহে বৃদ্ধিপ্রদা 
লক্ষমীঃ সৈব “উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিরপক্্ীতি চাপরে” ইতি নারদীয়ং, সৈব 
অভাবে বিপতকালে বিনাশায় বিনাশার্ধং গৃহে অলম্ত্বীরূপ! জায়তে ভাবাভাব- 
স্বরূপ সা ইতুক্তেঃ, অলম্থ্যাভিভূতানাং স্বধশখ্পরিপালনাভাবেন নরকোৎপত্তি- 
বিনাশ এবেতি ভাব? ॥ ৩৭। 

তত্বপ্র। স্ভতা । সাস্ভতা পু১ম্পধূ-পাদ্দিভিঃ পুজিতা সতী বিত্তং ধনং দদীতি 
পুতজান্ চকারাৎ কলত্র/দীংশ্চ ধর্মে ধন্মবিষয়ে শুভাং আন্ধাতক্কিযু্দাং নিফাম- 
লক্ষণাং বা মতিঞ্চ দদাতি ॥ ৩৮। 

ইতি গয়ঘড়বন্যঘটীকুলোস্তব-শ্রীগোপালচক্রবর্তি-বিরচিতায়াং চণ্ডীটীকায়াং 

তন্বপ্রকাশিকায়।ং শুস্তনিভ্ভবধঃ সমাগ্তঃ ॥ ১২। 

লোকের অভ্যুদয় সময়ে ইনি হৃদ্ধিপ্রদা লব্বম্বী, আবার অভাবের 
সময়ে অলপ্মনীরূপে সর্বনাশ করিদ্না থাকেন। ৩৭। 



৪8৪8৮ জ্রীশ্রীচন্তী 

ইহণঁকে স্ব করিয়! পুষ্প, ধুপ, ও গঞ্জানি ঘ্বার! পৃঙ্গা করিলে ইনি 

বিত্ত, পুর এবং ধরে স্বমি দান করিয। থাকেন । ৩৮। 

ইতি হ্বাদশ অধায় ॥ ১২ ॥ 

জন্সোলত্ম্পাতুুঞ্্যান্লও | 
সস সহি. ০ ........ 

ধীষিরুবাচ। 
এতত্তে কথিতং ভূপ দেবীম হাত্যমুত্তমমূ। 
এবংপ্রভাবা স। দেবী যয়েদং ধার্যযতে জগৎ । 

বিদ্যা তথৈব ক্রিয়তে ভগবদিষ্কুমায়ুয়। || 

তয়। ত্বমেষ বৈশ্যশ্চ তথৈবান্টেইবিবেকিনঃ। 
মোহান্তে মো।হতাশ্চৈব মোহমেষ্যস্তি চাপরে ॥ ২ 

দেবীভাষ্যম্। তথা ডিঞ্চ, ভগবত্যা বিষুমায়ট়ৈব বিদ্যা তন্বজ্ঞানং ক্রিয়তে 
জন্ততে তন্বোপদেশাদিনেতি শেষঃ 7; মোক্ষহেতুত্বাং। বর্তমানসামান্টোপ- 

লর্ষিশুকালব্রযবোধকমিদম্। এতেন “অহমেব স্ব£মিদং বদামি জূষ্ং দেবেডিরুত 
মান্ুষেভিগরিতি দেবীস্থীযার্র্চার্থঃ প্রতিপাদিতঃ, ঘা যুক্তিছ্থেতুরিতি শক্রাদি- 

মাহযস্থ্যস্ততিমন্াদিনাপুযুক্ত ইতি প্রাসজিকম্, খগন্তরার্থশচ সপ্তশতীমন্ত্েষু তত্র 
তত্র স্পষ্টতন্া বিশিষয নোক্ত ইতি চাবধেয়ম। শুন্মতে বিবেকিনং, বস্ততঃ 

অবিবেকিনঃ মোহ্যস্কে ব্চহেতুত্বাৎ মৌক্ষবন্ধহেতৃত্বঙ্রতিরসক্তুপদর্শিতা | ১।২। 

( নাগোজী ) খবরুবাচ এভদ্িত্ি। এবধুক্তপ্রকারেণ ধার্যাত ইতি 
'স্থটি-প্রলয়য়োরুপলক্ষণযূ। হে ভূপেতি সবরথবিশেষণঘূ ॥ ১॥ 

( নাগোজী) বিদ্যা তত্বজ্ঞানয্ । তথেবেতি সমুচ্চয়ে। তয়! দেখা 

স্ব স্থরধঃ এধ বৈশ্ঠঃ সমাধিঃ উত্তরার্দমুত্তরান্বয়ি। তধৈবান্তে । অন্টে 

চেল্তার্থঃ। বিবেকিন; অধিগতলোকশান্ত্রাঃ মোহ্যন্ত ইত । মোহে! 
মিথ্যাজ্ঞানম্ ॥ » ॥ 



আয়োগশোঞধ্যায়ঃ | পনর ইউ 

তন্বপ্র। সকলমেব মাহাস্তাযুপসংহরতি--খমিকবাঁত-_এতৎ 1 হে সুপ! 

এতৎ উত্তমং সকলপুরুযার্থসাধকং 'দেবীমাহীত্ব্যং তে তৃভাং কখিতম। সা দেবী 
এবংগুভাবা এবংভৃতঃ প্রভাবে যন্তাত, নৈতদত্যা শ্চধ্যমিত্যাহ,_-ঘয়। দেবা। ইং 
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডতং ধার্যাতে সকলজগদাধারত্ৃতায়ান্তস্যাঃ কিয়ানয়ম মবরবিনাশলক্ষণঃ 
প্রভাব ইঠ্যর্চ । ন কেবলমেতাবন্াত্রং কিন্তু তব্বজঞানপ্রদা গেত্যাহ-_বিদ্য! ! 

ভগবতো বিষ্বোম্মীয়ঘা তয়া, বিদ্যা তব্জ্ঞানলক্ষণ] চ ক্রিয়তে উৎপাদ্যডে, এতেন 

মোক্ষদা চেতৃযুক্তম্। মায়য়েত্যুক্তত্বাৎ সংসারবদ্ধনা চেত্যর্থ উক্তঃ। তথা- 
শব্দশ্চার্থ | উক্কমপ্ার্থ, দৃপ্রতীতয়ে পুনঃ পুনরাহ। পদ্যার্ম্॥ ১ ॥ 

তন্বপ্র। প্রস্তকতং কথয়তি-তয়া। তয়া দেবা ত্বমূ এষ বৈশ্যঃ তথা অন্তে 

ববেকিনঃ ভতবজ্ধানযুক্তশ্চ তথাশবশ্চার্থঃ বিশ্বামিত্রসৌভরি প্রভৃতয়ঃ মোহিতা: 
শকর্তবো কর্তবাগ্রহং কারিতাঃ সংপ্রত্যপি মোহস্তে তথা কাধ্যস্তে অপরে চ 

ভাবিনঃ তথা হেতুভৃতয়া মোহম্ উক্তলক্ষণম্ এ্যন্তি যান্যস্তি প্রাপ্প্যন্তীতি যাবৎ, 
ম্মাৎ যুতযোঃ পৃ্টং মৃঢ়তায়াঃ কারপং টৈবেতি প্রস্ততসিদ্ধান্তঃ ॥ ২ 

খাঁষ বলিলেন, হে ভূপ! এই সমস্ত পবিত্র দেবী-মাহাজ্্য সোমার 
নিকট কীর্তন করিল।ম ; সেই দেবী এই প্রকার প্রভাবসম্পন্না যে, তিনিই 
এই সমস্থ জগৎ ধারণ করিয়া আছেন । ভগবতী বিষু- মায়ারপিশী এই 
'দবীই তগ্ডজ্ঞান উত্পাদন করেন। ১। 

এই দেবী স্রোমাকে, এই বৈশ্ঠকে এবং অন্যান্য সমস্ত অবিবেকিগণকে 

মে।হিত করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন এবং ভবিব্যতেও করিবেন । ২ 

তামুপৈহি মহারাজ শর4ং পরমেশ্বরীম্। 
আরাধিত৷ সৈব নৃণাং ভোগম্বর্গাপবর্গদা ॥ ৩। 

দেবাভাধাম।  সম্পত্প্রতীকস্বরূপভেদাদারাধিতা ভোগন্ব্গাপবর্গানাধত্ে 
ইতাহ _আরাদিতোতি। সম্পদাছাপাসনং ফলঞ্চ শ্রোতং ছান্দোগ্যাদৌ দ্রটব্যম। 
বিবরণমিদং তনুলকেতিরৃত্বলক্ষণমিতি ধ্যেয়ম। ৩। | 

_ [নগ্রোজী ) তামুপৈহীতি। বদ্ধিশ্হান্দসী আরাধিতেতি। সৈবে- 

ভানেন ' সর্বত্র ফলদাত্রী ইয়মেবেতি সূচিততমূ। ভোগ এহিকঃ। 
মার্কগেয় উবাচ ॥ ৩ ॥ 
'ততবপ্র। 'মস্থান্মোহকারণম্ অতঃ সেব্যতাং প্রসাদ্য মোহং তরখ ইতি মোহ" 
উরণৌঁপায়মুপদিশন্ ভূক্তিসুিশ্রীন্ত_ নপায়ুপদিশত্তি_ভাছু। হে মহারা 



৪৫০ ভ্রীর্ীচ্ী। 

মুখ্যতয়া প্রশ্নক্রমেণ রাজ: সন্বোধনমূ। তাং পরমেশ্বরীং সর্বেষ্বরীং শরণমায়ম্ 
উপহি গচ্ছ। নন্ধ, 'অকামঃ সর্ধকাষে। বা মোক্ষকাম উদ্দারধীঃ। তীত্রেণ 
ভক্তিযৌগেন ভজেত পুরুষং পরমূ 8” “মামেব যে প্রপদ্যন্কে মায়ামেতাং তরস্তি 
তে”ইত্যাদিম্মৃতেরেবংবিধানাং শ্রীহরিশরণমেব সর্ববার্থদমচিতমিত্যাকাক্ায়ামাহ-- 
আরাধিতেতি। সা সর্ষেশ্বরী আরাধিতা সতী নৃণাং ভোগন্বগাপবর্গদ, এবকারে। 
নিশ্চিতত্বং দর্শয়তি, নান সন্দেহ ইত্যর্থ:, অন্তর সর্বেশ্বরীতি হেতৃতয়া অবগন্তব্যং 
যতঃ সর্বেশ্বরম্ত পরত্রক্ষণঃ শক্তিঃ। তহছুক্তং ভগবতা শঙ্করেণ, পরত্রহ্মমহিষীতি, 

অন্তৎ প্রাপ্থ্যাখ্যাতং বহুরুত্বঃ ৷ যছ! সৈব স্বাতঙ্্যায় এবশব তন্যাঃ বিদ্যাময়স্থাৎ 

“বিদ্যাময়ো ষঃ স তু নিত্যযুক্তঃ” ইত্যুক্তত্বাৎ প্রাগন্তছ্যাখ্যা তমেব ; ভোগ এঁহি- 

করাজ্যাদিস্বখং স্বর্গ আমুন্মিক ইল্সলোকাদিঃ অপবর্গো! মোক্ষঃ দেহছয়ভঙ্গঃ ॥ ৩ ॥ 

হে মহারাজ ! এই দেবীর শরণাগত হও; ইহাকে আরাধনা করি- 

লেই মন্ুয্যগণের ভোগ, স্বর্গ এবং মুক্তিন্লান হয়। ৩। 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ইতি তন্য বচঃ শ্রত্বা স্বরথ স নরাধিপঃ। 
প্রণিপত্য মহাভাগং তম্বষিং সংশিতব্রতম্। ৪ ॥ 
নির্ব্বিশোইতিমমত্ত্বেন রাজ্যাপহরণেন চ। 
জগাম সদ্যস্তপনে স চ বৈশ্যো মহামুনে ॥॥ ৫ ॥। 

দেবীভাষ্যম্। রাজ্ঃ শ্রষ্টত্বেন শ্রবণক্রিয়ায়াং প্রথমোপস্থিতত্বাৎ প্রথম- 
মুল্লেখঃ, রাজ্যাপছরণেন নির্বি্ঃ সুরথ:, অতিমমন্ত্বেন নির্ধিঃ্: বৈশ্ত ইত্যথ- 
ক্রমেণায়ঃ। মহামূনে ইতি মার্কগেয়কতং ক্রৌট্ুকিসঙ্থোধনম্। ভিন্নক্রমং 
চকারহয়ম্ " অধিকারিবৈষমাদ্যোতনায়। স স্ুরথশ্চ তপসে জগাম, স বৈশ্যশ্চ 

তপসে জগাম । সঙ্চঃ তৎক্ষণাৎ । ৪1৫ 

( নাগোজী ) ইতীতি ॥ ৪ ॥ 

( নাগোজী ) প্রণিপত্যেভি সংশিতব্রতৎ তীব্রব্র তম । নির্ধ্বিধে! 

দুঃখাকুলঃ মমন্বৎ স্বীয়ন্থাধ্যবসায়ঃ জগামেতি । স রাজ! বৈশ্টশ্চেতযথ, 

এবমপ্রেছপি ॥ ৫ ॥ | 

তত্বপ্র। মার্কগডেয় উবাচ। তেষাং সংবাদমুপসংহ্রন্ রাজবৈষ্টয়োরনস্তর- 

কর্তব্যৎ কথয়তি। ইতিন। স স্ুরথো নরাধিপঃ তশ্ত যেখসং ইতি পূর্বোক্ত 
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বঙ্গ শ্রন্থা তষ্ খষিং প্রণিপত্য নমন্তত্য সন্চস্তৎক্ষণ এব তপসে তপঃ কন্ধুং জগাম, 
স পুর্ববোক্কে। বৈশ্কশ্চ প্রণিপত্য জগামেতি ছয়োরন্বয়। কীদৃশং ? মহাভাগং 
নিরতিশয়তপংপ্রভাবযুক্তং সংশিতব্রতং কৃততীব্রব্রতম্ অন্ঠৈহুশ্চারতত্বাৎ তীব্র- 
দ্বমূ। কীদৃশঃ? স চ অতিম্মন্তেন প্রগাঢ়মমতয়া রাজ্যাপহরণেন নির্বিঃ 

কৃতানুতাপঃ | হদ্বা রাজ্যাপহরণেন হেতুন! রাজ্যন্ত শক্রসকাশাৎ পুনরপহরণায় 
ইত্যর্থ; ইতি রাজা অন্বয়ঃ | বৈশ্বঃ কীদৃক? নির্বিযে! বিরক্তঃ বিষয়সুখপরা* 
জখখঃ | হযদ্বা অতিম্মন্ত্েন ছষ্টপুত্রাদিঘপি গা়ম্মতয়া রাজ্যাপহরণেন শক্র- 

কতৃকরাজ্াগ্রহণেন চ শির্ধিঘঃ, কৃতনির্ধেদ ইত্যুভয়োরেব বিশেষণম্। হে মহা" 
সুনে ভাঞ্জরে ॥ 91 ৫ 

মার্কগডেয় বলিলেন, হে মুনিবর ! ( ক্রৌষ্ট,কি!) অতিমমন্ক এবং 
রাজ্যাপহরণে ছুঃখিত নরাধিপ স্ুরথ এবং অতিমমতা নিবন্ধন দুঃখিত 

বৈশ্ঠ, মেধস মুনির এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ততক্ষণাৎ সেই মহাভাপ 
তীব্রব্রভধারী খধিকে প্রণিপাত করত তপস্যার নিমিত্ত গমন করিলেন । € 

সন্দর্শনার্থমন্থায়।৷ নদীপুলিনসংস্থিতঃ। 
স চ বৈশ্যাস্তপন্তেপে দেবীসূক্তৎ পরং জপন্॥ ৬ ॥ 

দেবীভাষ্যম। নিষ্কামতয়া টৰগ্তশ্তাভ্যহিতত্বেন তহ্ুপাসনন্ত প্রকর্ষবিশেষ- 

প্রতিপাদণায় চ প্রর্থমং তদ্থিবরণমর্সমতি-_সন্দর্শনার্থমিতি। অস্থায়াঃ অন্থামাস্বায়াঃ 
সন্দর্শনার্থং সমাগ্দর্শনার্থম। সমাগ্দর্শনং তবসাক্ষাৎকারঃ ! তদর্ধ, ভন্মাত্রার্থং 

তেন সাক্ষাৎকারোহ্য়ং সাকারতদ্গোচরো ভবন্ জীবাস্মগোচরঃ পরমান্মগোচরো 

বা ভ্বাত্বতীচ্ছামাত্রং বৈশ্স্থা লভ্যতে অস্নষ্টীশ্রয়তয়া জীবস্, স্বতঃ পরমাত্ধনশ্চ 

মহামায়াত্মকত্বাৎ জীবান্সতব্বসাক্ষাৎকারঃ পরমাত্মতন্বসাক্ষাৎকারশ্চ মহামায়াসন্দ- 

শনমেবেতি ভাঝঃ। ন চান কামস্ সন্বাৎ কথং নিষ্কামতোক্ষেতি বাঁচ্যং, োক্ষ- 

তছুপায়াতিরিক্ত বিষয়কেচ্ছায়। এব কামশব্বার্থত্বেন বিবক্ষিতত্বাদিতি নৈয়ায়িকাঃ। 
অস্বায়াঃ প্রকত্যধিষ্টিতভেতনম্থ, তেন প্রকতিপুরুষয়োঃ সম্যগৃদর্শনার্থং বিবেক- 

খ্যাতার্থমিতি সংখ্যাঃ । বেদাস্তিনস্ক মহামায়া পূর্ব্বোক্তা! ঈশ্বরপর্যাবসিতা, তন্তা 

অস্থাস্বং জগদযোনিস্থাৎ, তন্যাঃ সন্দর্শনম্ অইৈতাপরোক্ষং বূপবিশৈষা বলদ্দি-ত্- 
এনিপূর্বকমিতি তু তাৎপর্ধ্যাদবসীয়তে । তদিচ্ছা চন কামকোটিং শ্রবেই,মীক্টে 

যমুক্ষায়া বৈরা গ্যবৎ মোক্ষসাধনস্বাদিতি । যদ্থা সনর্শনার্থমূ অস্বৈতাপরোক্সণর্থহ 
অন্থায়া অদ্িকারূপন্য সগুপত্রন্ষণন্তপ:ঃ তেপে তছপাসনলক্ষণং কন্ব চকারেতি। 
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(সিদ্ধান্তিনস্চ-_অস্ায়া জগন্ধপেণ দ্র্শনং ভবদপি ন সঙ্গশনং তন্ত অস্ষেয়শ্িত্যা- 
কারক ভাবিরহেণ সম্ক্কীতাবাঁৎ জগদৃযোনিরিয়মিতি মূর্তন্তামুর্তম্য বা কন্তচিদ্- 
হু; সাক্ষাৎকারস্তদর্থম। নেদং জগৎস্থট্যাদিসামর্ষোপেতমিতি জ্রানস্ত তৎ- 
সাক্ষাৎকারবিরোধি । যজ্র বিরোধি জ্ঞানং ন জবেদেবংরূপন্ত অস্থান্থেন প্রত্য- 

ক্ষার্থমিতি প্রান | অস্থায়া মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতায়াঃ কন্ধাধিষ্ঠাত দেবতায়! ইত্যা্দিক- 

মন্তেষা মতং যথাযোগমুপগন্তবাম। সঙ বৈশ্ঠ ইত্যত্র চকারঃ সুরথব্যবচ্ছেদ্ক- 
ববর্খ ॥ “দেবীহ্ক্তম্ খর্েদীয়ং “নমো দেট্যে মহাদেটবয” ইত্যাহ্যক্তরূপং বাঁ। 
পর্ম্ অতিশয়েন এতেন্ “শাত্বিকী” জপহজ্ঞাদ্যৈরিতি স্মুতেঃ জপপ্রকর্ষসা খনতপস: 

সাত্বিকত্বমূপপাদিতম্। এতছুক্ষং ভবতি_কর্তৃঃ সাব্বিকস্বাদিগুণভেদাৎ কম্মণো- 

২পি সান্বিকত্বাদিভেদঃ ন তু কম্মভেদাৎ কর্তৃগুণভেদঃ, কর্ত ধীনত্বাৎ কর্বণ:, যো 

হাসাত্বিকোহপ্যাস্্নঃ সাৰ্বিক তামভিখ্যাপয়িতুং সান্বিকোচিতে তপসি বহিঃ প্রবর্ততে 
সমিথ্যাচারঃ পরিজ্ছেয়ঃ । রাজসঃ স্ররখে নৈবং মিথাচার ইতি । নম রজ- 

স্তমোযোনিরৈশ্ঠঃ কথখং সান্থিকো। ভবেদিতি এ সত্যং, জাভা রজকমোমিশ্রশ্তাপে 

শুনেন সাব্বিকত্বং কচিছুপপদ্যতে বিহুরবত্ত নটৈবং নিহর্ধিকা জাতিকরনা,। আ 

জন্মনঃ সংস্কারবিশেষাদি নির্ববাহার্থত্বাৎ নহৃনাব্দ্দতগণো বালঃ সাত্বিকো বাজাসো 

বান্তো বা পরিজ্ঞায়তে যদি চাপরিজ্ঞাতঃ কীদৃশং সংস্কারাদিকমাপ্রত্ম'দি তা" 

সম্প্রতিপত্তিস্তম্মাজ্জন্মনী সামান্ততোহপিকাদ্বিশেষস্থচকসন্বাদ্াদ্টান্থমানমুত্তরত্ত 

গুণবিশেষবিকাণে চানৃষ্টান্তবৎলীযন্তরমন্থমেয়ম। তম্মাজ্জা তা, ব্রক্ষণোহপি কচিদ্- 

গুণতো হীয়তে জাতাপকষ্টোহপি গুণেনাতিরিধাভে যেনাত্রিসংহিতীয়াং দেব 

ব্রান্ষনাদিভেদান্দ শবিধতাঙ্দগণোকিহ । শ্বোতন্মার্তবিপিনিষেধৌ হি জাত্যপিকারা 

বিতি শণতঃ লাত্বকম্তাপি জনান্রকধিরলান” বক্ষাতে । প্রপঞ্চিতমিদমন্মাভিব 

সিদ্বান্তে ! সন্থাদ্যদৃষ্টমিতি নৈরায়িকাদিমতেনোক্রং, সাংখ্যাদিমতে তু প্রসিদ্ধ" 

মন্তর্দতি পুনরুদ্বোধাতে | ৬ | 

(নগোজী) জঙগামেতি। দেলাসুকষ খথ্দেপ্রসিদ্ধমিত্যেকে | 

বন্তত্তে! দেবীসূক্ভং নমো! দেঝা। ইত্যাদিকৎ পঞ্চমাধা য়ন্থৎ. স্ভতিরপমূ। 

ত্র সর্ববদেবতায়াঃ  কুটস্থ যাঃ মহালগ্মরঃ স্তোব্রং শুস্তাদিবধার্থিভিদৃ ষ্টৎ 

সর্্বরেশপরিহারৈশ্্ধাাদিফলকৎ তৎচামাভ্যাৎ তাভ্যাৎ জপ্তমূ। অনুপন- 
শতস্বাং বুদধিপন্সিহিত্বাচ্চেদমেব দেবীসূত্তৎ দ্বেবীপদেন চ গ্রহথীতুমুচিভষ্। 

লকষীতনসপ্মতশ্চ মর্থ: | হাতি প্রাগেব নিরুপিতম্ত্যিপরে । প্রাণাধঃ- 

সংস্িতৎ বীজৎ বোঁমবীজ- হুসাশনঃ | গ্রিকোনবিন্দুমাদাচ।ং গপবার্দি- 
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নমোছন্তকম্। অন্িকাসিদ্ধিদং ভ্রেমং পেবীসৃত্তৎ পুরৎ স্মতমূ. ইতি 
কচিৎ পঠাতে । জর্ছণ1ৎ পৃজাম্ অন্মিতর্পণৎ হোনঃ। পুষ্পধূপৌ  গঙ্ধ- 
দীপাদুপলক্ষকৌ ॥ ৬ ॥ ৭ ॥ 

তৰপ্র। সন্দ্শ। সরাক্ষা বৈশ্ঠশ্চ নদীপুলিনসংস্থিতঃ নদীভটে একচিত্তঃ 
স্থিতঃ সন তপন্তেপে রূতবান্, কিং কুর্বন ? পরং সর্বত উৎকুষ্টং দেবীহ্ক্তং 

খণেদোক্মন্বিশেষং জপন্ পরং কেবলমিতি বা তদ! িটিজিাান 

কিমর্থম্ অন্বায়ঃ দেব্যাঃ সন্দর্শনারথম্ ॥ ৬ ॥ 

এবং জগম্মাতার সন্দর্শনাকাঙক্ষায় নদীপুলিনে দেবীসুত্ত জপ করত 
তপশ্ত! করিতে লাগিলেন | ৬। 

তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বা মূর্ভিৎ মহীময়ীম্। 
আহ ণাং চক্রতুস্তস্যাঃ পু্পধূপান়িতপণৈঃ ॥ ৭ ॥ 

দেবীভাবাম্। টবশ্বস্য বিশেষমুক্কে ভয়সাধারণং তপো। বিবুশোতি_তাবিতি। 

মহীময়াং মুন্ময়ী” মূর্তিং কৃত্বা। এতেন মুমুক্ষণাং প্রতিমাপূজনং নাস্তীতি 

নাস্তিক প্রায়াক্ষেপ; পরিহ্ৃতঃ | সভাপাক্মমননোরৈক্যে শরীরশ্রন্ধ্শুদ্ধিভ্যা 

জানাদাপকধষাপকষৌ জায়েতে, জন্মভেদেন মানবশরীরে পশুশরীরে চ জ্ঞানা- 

দাত্কর্ধাপকষয়োরানু ভাবকাহ্াৎ। মোহাবচ্ছেদকশরীরস্থ শেষণাদিনোপক্ষপণেন 

শুদ্ধিহেভুবৈলক্ষণ্যসম্পাদনায়__নিরাহারাবিতি। হযতাহাবাবিতি তু শুদ্ধশরীর- 

রন্ষার্থম্। যতাহারৌ সমাহিতাবিতি ছাভ্য।ং_ঘম-নিয়মসন-গ্রাখামাম-প্রত্যাহার- 
ধান-ধারণা-সমাপিবপাশ্যপ্টৌ যোগাঙ্গানি সন্দংশন্তঘেন দর্শিভানি। তম্মনস্ক'- 

ধিতি লষে।গাবিতার্থঃ। যদ্বা তন্মনস্ক'বিতানেন সমাধিকপযোগাঙ্গৎ, সমাহিতা- 

বিতানেন চ যোগসিঙ্ষিকক্তা। নিজগাত্রাহ্থগুক্ষিতম্ স্বদেহরুধিরং সংপৃক্তং, 

"সহম্্র ভর্পিতা দেঁবী শ্বদেহরুধিরেণ চেতি স্মৃতি । বলিং দদতুরিতি বহিশ্বহা- 

পূজান্গবিবরপায় পুষ্পবৃপাগ্নি তর্প ৈরিতিবৎ ৷ আদ্যস্তয়ে রহিশ্মহাপূজাঙ্গাভিধানমন্তরা 

যোগাভিধানঞ্জ বহিঃপূজনম্য যোগহেতুত্বযোগসদ্ধানকত্বস্থচনায়। অথ সান্বি- 

কম্য বৈশ্বস্য সাত্বিকপূজায়াং বলিদানমধুক্তং ; কুত ইতি চেৎ “শারদী চগিকা 

পূজ! ত্রিবিধা পরিকীন্ভিতা। সান্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শন ॥ 
সান্বিকী অপযজ্ঞাদ্যের্নৈবেদ্োত্ব নিরামিষৈঃ। রাজজসী বলিদ।নেন নৈবেদ্োঃ 
সামিষৈস্তথে”তি স্কান্দভবিষ্যবছনজাতেন সাত্বিকপুজায়া নিরামিষনৈবেদাসাধ্য- 

ত্বোক্কা বলেরামিষরপন্ধেনৈব নিষেধাৎ রাজসধিক!রিকায়াঃ রাজ্স্কা এব পুায়া 
বলিদানসাধ্যদ্েক্কেশ্চেতি নৈবং, আ্বপন-্পূজনপ্বলিছোমরূপ-চতুরজক-মহা গুজা" 



৪৫৪ শ্ীশ্রীচশ্রী । 

দ্বিতীয়াঙ্গীতৃত-পুজনন্ত যোড়শীনামুপচারাণাং পঞ্চদশে নৈবেদ্যশবেো রূঢ়; 
তথাবিধনৈবেদ্যানাং নিরামিষত্বকীর্তনেন মহাপুজা-তৃতীয়াঙ্গীভূতবলিদানম্থয 

গ্রতিষেধানরহত্বাৎ। তৎপ্রতিষেধে তু অংশতো বাধাৎ সাব্বিকমহাপূজনন্থৈবানুপ- 
পত্তেঃ। রাজস্ঠাঃ পৃজায়াস্তৎসাধ্যত্বেপি সাত্বিকাং তদভাবনৈয়ত্যস্তাপ্রযৌজক- 

স্বাৎ ভেদোপপত্তিস্ত জপাদিপ্রকর্ধনৈয়ত্যানৈয়তানিরামিষনৈবেদ্যসামিষনৈবে- 

দ্যাদিগ্রয়োজা!। তৃতীয়াঙ্গেছপোতাবান বিশেষঃ-সাস্তিকা হি সন্দশনম।ত্র- 

মভিসন্ধায়। কমপ্যর্থমনভিসদ্ধায় বা পরমদেবতাং শ্রীণয়িতৃূং বলিমুপহ্থরস্তি, 

রাজসাস্ত রাক্যাদিফললাভার্থ, পরমদেবতাং বশীকর্তৃমিতি। তেন কর্ম: 

ত্বরূপতো ন বদ্ধছেতুত্বং কিন্তু রাগমূলকতয়া, ন বা সাক্ষাৎ মোক্ষহেতুত্বং কিন্ত 

জানজ্রনকচিত্তশুদ্ধিদ্ধারী তথেতি সিদ্ধম্। ৭_-৯। 

তব্প্র। পৃজাদিপ্রকারমাহ__তৌ। তৌ রাজবৈস্ঠৌ তশ্মিন পুলিনে 
ননদীতটে দেবা মহীম্যীং মুন্ময়ীং মূর্তিং প্রতিমাং কৃত্বা তন্ঠা দেব্যা অর্ণাঁং পৃক্ঞাং 

চক্রতুঃ। কৈঃ? পুষ্পধৃপাগ্িতর্প নৈঃ পুষ্পধূপৌ প্রসিদ্ধ, অগ্নিতর্পণং হোগঃ যদ্ধ। 
অশ্িপদেন আগ্রসাধ্যো হোম উপলক্ষণীয়ঃঃ। তর্পনং  কপুরাদিযুক্তজলৈঃ 

তর্পণম্ ॥ ৭1 

তাঁহার! উভয়েই সেই নদীতীরে দেবীর মৃষ্ময়ী মুর্তি নির্মাণ করিয়। 

পুস্প ধূপ ও হোম দ্বার পুজ! করিতে আরম্ভ করিলেন | ৭। 

নিরাহারৌ ষতাহারৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ। 
দদতৃস্তৌ বলিং চৈব নিজগাত্রাস্থগুক্ষিতম্॥ ৮ ॥ 
( নাঁগোজী ) আদৌ যতাহারো অগ্লাহারৌ ততো নিরাহারৌ | অনেন 

হুঠযোপঃ সুচিতঃ, তন্মনস্থৌ দেবীমনক্কৌ । সমাহিত ত্যক্বাহাচেক্টো । 

তৌ বলিৎ চ পশ্তকুম্াগুছ্যুপহারৎ দদতুঃ, এবেত্যস্য রাজেত্যাদি। 
.বাজৈব নিজরুধিরসিক্মূ। এতেন বেশ্স্য তত্বজ্ঞানেচ্ছয়া সাত্বিকত্েন 

কথং রাজসপুজায়াং প্রবৃতিরিভ্যপা শষ । রাজসপুজাধিকারত্বেন ততত্স্য 

সাস্তিককলে বাধকাভাবাচ্চ ব্রাহ্মণন্ সাত্বিকপুজয়া রাজ সফলবৎ ॥ ৮ | 

তত্বপ্র। নিয়মমাহ,_নিরাহারৌ। ক্কচিন্সিরাহারৌ কদাচিৎ যতাঁহারৌ ফল- 
মূলাদ্যাহারৌ ইতি রসনাজয়ঃ। তন্মলক্কৌ তন্তামেব মনো ঘয়োরিতি মনো- 
নিগ্র্ঃ সমাহিতৌ জিতাবশি্টেজিয়ে। মনোরসনয়োছ গমস্বাৎ পৃথগুপন্তাস: তছুক্ত 



অ্য়োদশোষ্ধ্যায়ত | 8৫৫. 

তাবৎ জিতেক্রিয়ো ন স্যান্িজিতান্তেক্রিয়ঃ পুমান্। ন জয়েড্রসনং ঘাবজ্জিতং 

সর্বং জিতে রসে” ইতি। রসে রসনেক্িয়ে। “মনো বশেহন্তে হৃভবংশ্চ দেব! 

মনস্ত নান্তন্য বশং মমেতী”তি, “অস্ংশয়ং মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ়্ম। 

তন্যাহং নিগ্রহং মন্তে বায়োরিব নুছৃফর”মিত্যুকত্বাৎ। উক্ষিতং প্রোক্ষিতং 
নিজগান্রাস্থক্ স্বগাত্রক্ধিরং বলিঞ্চ দদতুঃ দত্তবস্তো ব্রাহ্মনব্যতিরিক্তানাং 
বিহিতত্বাৎ ॥ ৮॥ 

তাহার কখন নিরাহারে কখন আহার সংঘন্ত করিয়া সমন্ত হীল্দ্রয় 

নিগ্রহপূর্ববক মন একমাত্র তাহাতে নিবিষ্ট করিয়া তপস্যা কারতে 

লাগিলেন, এবং নিজের গাত্রের রক্তসিত্ব। বলিদান করিলেন । ৮। 

এবং সমারাধয়তোস্ত্িভির্বধৈর্ধতাজ্নোত। 

পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্তিকা ॥ ৯॥ 
(নাগোজী ) যতাতনোর্জিতচিত্তয়োঃ প্রতাক্ষমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥৯। 

তৰ্বপ্র। এবং । এবমূক্তপ্রকারেণ সমারাধয়তোঃ সমাগারাধনাং কুর্ববতো- 

স্তয়োঃ স্দ্ধে জিভি্বধৈ: পরিতৃষ্টী সতী সা প্রসিদ্ধা চ্ডিক। প্রতাক্ষং সাক্ষাৎ 
যথ। ভবতি তথ' প্রাহ উক্তবতী কীদৃশী জগছ্ধাত্রী জগজ্জননী জগদাধাররূপেতি 
বা জগৎকত্তীতি বা সমস্তাভিলফিতসম্পাদকন্থম্থচনায় বিশেষণ কিড্ুতযোর্ধতা- 

আ্নোঃ সাবহিতমনসো 1 ৯ ॥ 

এইরূপে তিন বৎসর ধারিয়া সংযতাত্া হুইয়। আরাধনা করিলে, 
জগন্ধাত্রী চণ্ডিক! পরিতুন্চ1 হইয়! সাক্ষাৎ দর্ণন দিয়া বলিলেন । ৯। 

দেব্যুবাচ। 
ষৎ প্রার্থ্যতে তয় ভূপ ত্য়া চ কুলনন্দন। 
ম্স্ততপ্রাপ্যতাং সর্ধবং পরিতুষ্টা দদামি তৎ ॥ ১০॥ 

দেবীভাষাম্। ভক্তবৎসগা দেবী ভূপস্য রাগাতিশযং বুদ্ধ] তমেব প্রথমং 

সন্বোধয়তি ভূপেতি। ১০। 

( নাগোনী ) দেব্যুবাচ । যদিত্যুততরার্ধীম। কুঁলনম্দনেতি বৈশ্ঠ- 
সম্োধনম। জ্ানার্থিত্বেন প্রশন্তত্বাৎ মত্ত ইতি। প্রাপ্যতাং স্বীক্রিয়তাম্। 
তৎপ্রার্থ্যমানম্ ॥ ১০ ॥ 



৪৫৬ সী । 

তত্বত্র। দেবুবাচ। কিমাহেতি দর্য়তি--বৎ। য়ে ভৃপছে আুরথ। স্ব 

ঘংপ্রার্যতে হে কুলনন্দন বৈশ্ত ! তয় চ যৎ প্রার্থাতে তৎ সর্মং অত্তঃ সকাশাৎ 

প্রাপ্যতাং গৃহৃতা মিত্যর্থ১ অত্র ভূপেতি স্থুরথসম্বে।ধনেন রাজ্াং ত্যক্ত। হুঃখিতন্ত 

তব পৃথিবীমান্ত্রদ॥ীনমীষৎ অতোহধিকমণপি দাম্তামি, কুলনন্দনেতি সন্গোধনং 

স্বকুলৈঃ পুত্র।দিভিধৈর্নিরাককতস্তাংস্তবাবশগানপি বশগান্ বিধাস্তামীতি কটাক্ষিতং, 
পরিতুষ্ঠী অহং তৎ দদা মীত্যত্যুপগমঃ ॥ ১* & 

হেভৃপ! হে কুলনন্দন বৈশ্ট ! তোমর| আমার নিকট যাহা 
যা! প্রার্থনা করিতেছ, আমি পরিতুষ্টা হুইয়া সেই সমস্তই প্রদ্ধান 
করিতেছি । ১০ | 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ততো বব্রে নূপে রাজ্যমবিভ্র-স্যগ্যজন্মনি 
অত্র চৈব * নিজং রাল্যং হতশত্রবলং বলাং ।॥ ১১ ।। 

সোইপি বৈশ্যন্ততো জ্ঞানং ববে নার্বনমানসহ। 
মমেত্যহমিতি প্রাঙ্জ; সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্ ॥ ১২ ॥ 

দেবীভাষাম্। রাজা রাগাধিকাৎ প্রথমং বত্রে ইতাহ--তত ইতি 1১১1১২। 

( নাগোজী ) মার্কগ্ডেয় উবাচ. তত ইত্ান্তরার্ধম । অবিভ্রৎশি 

চিরস্থায়ি। অক্জরপি চেতি | অবত্রাপাশ্মিন জন্মন্পি বলাব্ধতশব্রবল- 

মিতি রাজ্যবিশেষণঘ্য । জ্ঞানং তত্তজ্ঞানম | নিব্বি্ম'নসঃ সৎসারা- 

দ্বিক্তমানসঃ | মমেত্যহমিতি চ যঃ সলন্তদ্িচাতিন্তশ্নাশস্মৎ্করমিতি 

বুদ্ধিমত্তাচ্চ ॥ ১১ ॥ ১২ ॥ 

তন্বপ্র। মার্কগেয় উবাচ | ততো৷। দেবীবচনানস্তরং নৃপঃ সুরথোহস্জন্মনি 

ভাবিজন্মাপ্তরে অবিভ্রংশি বিন্রংশরহিতং নি্ষণ্টকমিতি যাবৎ রাজাং বত্রে অজ্ঞ 

জন্মিন বর্তমাঁনজন্সনি চ নিজং রাজ্যং বনে । কীদুশং ? বল।ৎ সামর্থাৎ সামর্থা- 

মাজিত্য হতং শক্ুবলং শক্রসৈন্তং ঘত্র ক্ষত্রিয়াণাৎ শ্বসামর্থ্যং বিনা রাজা- 

প্রাপ্তেরযশক্করন্্াৎ ॥ ১১॥ 

তৰপ্র। সোহপি। স বৈস্তোহপি ততোহনভ্তরং জ্ঞানম্ আত্মসাক্ষাৎকার- 
শম্পা আজ পপ পা কল 

* অত্রাপি চ ইতি নাগোজী দন্মতঃ পাঠ । 



ব্রয়োদশোছুধ্যায়ত | ৪৭: 

সাধনং বত্রে, কী্দশং? মমেতি পুত্রদারাদৌ. অহমিতি দেহে যঃ সঙ্গ আসক্তি- 
রভিমান ইতি যাবৎ তস্য বিছ্যাতিরশেষেণাপগরমঃ তৎকারকং নাশকার কমিত্যর্থ;। 

নন্থ নিরতিশয়বিষয়স্খং বিহায় কিমিতি তথা! রৃতমিত্যাকাঙ্জায়ামাহ-_ নিবি 
মানসঃ | নির্বি্ং বিরক্তং বিষয়সুখবিমুখং মানসমন্তংকরণং যন্ত সঃ। ক্ষণিকতা- 
বারণায়াহ--প্রাজঃ সারাসারবিবেকবান্ ॥ ১২ ॥ 

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, তখন রাজা সুরথ জন্মাস্তরে নিশ্উক রাজ্য 

এবং এই জন্মে নিজ বল্বে হবার! শত্রুবল বিনন্ট করিয়৷ উদ্ধত স্বীয় রাজ্য 
প্রার্থনা করিলেন । ১১ । 

অনস্তর বিজ্ব, সংসারবিরাগী সেই বৈশ্য পুত্র কলত্র এবং দেহাদির 
প্রতি আসক্তিবিনাশক পরম জ্ঞানই প্রার্থন৷ করিলেন । ১১ । 

দেবযুবাচ। 
স্বল্লেরহোতিনু'পতে স্ব-স্বং) রাজ্যং প্রাপ্ম্যতে ভবান্। 
হত্ব! রিপুনশ্বলিতং তব তত্র ভবিষ্যতি ॥ ১৩ 

মুতশ্চ ভূয়; সম্প্রাপ্য জন্ম দেবাদ্ধিবন্বতঃ | 

মাবর্ণিকো নাম মনুর্ভবান্ ভূবি ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥। 
দেবীভাষাম। সবাভিনুখরজঃপ্রবর্তিতোইয়মিতি প্রথমং রাজ্যং, ততো 

ম্স্থরাধিপত্যং ঘত্র সন্তনিষ্ঠা, “একাংশেন স্থিতো বিঞুঃ করোতি প্রতিপালনম্। 

মন্বা্দিকপশ্চান্তেন কালরূপোহপরেণ চ | সব্বভূতেষু চান্তেন সংস্থিতঃ কুরুতে 

রতিম্। সত্ব গুণং সমাশরিত্য জগতঃ পুরুষোত্তম" ইতি বিষুপুরাণাদিপ্রসিদ্ধা । 

ততশ্চ মোক্ষাধ্াং পরমফলং$ “ত্রহ্ষণা অহ তে সর্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে । 

পর্থাস্তে কতাত্মানঃ প্রবিশস্তি পরং পদমিশতি পুরাণাদিপ্রসিদ্ং, তদানীমনধি- 

কারাদনভিলফিতমিতি তদদনভিধায় তন্মীর্$ং চ ভোগা কলমুপলল্তম্থতি দেবী, মুত 

ইত্যা্দিনা; পরিণামপুত্রকল্যাণদর্শিনী খলু ধীমতী জননী, শৈশবাদিদোষাস্তদানী- 

মনভিলধিতবান্তবকঙ্গ্যাণমন্থপদিশস্তাপি পুন্রং রোচকরমণীয়ে তন্মার্গে প্রবর্তয়তি 
তদ্ধৎথ। ১৩১৪ 

( নাগোজী ) শ্বপ্লৈরিতি স্বং রাজ্যমিত্যসমন্তয্ ॥ ১৩॥ 

( নাগোজী ) হত্বেতি। ভক্র তৎ ত্র রাজ্যে ইতি বাশ্থালিতমস্থলনং 



৪৫৮ স্রীইচগ্া। 

ভবিষ'তি। উত্তরার্মত্তরাম্বি সাবনিক ইতি । যঙ্থাচকৎ নাম তইপ- 
লক্ষিতে৷ মনুরিত্যর্থ; ॥ ১৪ ॥ 

তত্বপ্র। দেব্যুবাচ। ন্বল্লৈঃ। হে নৃপ। হে সুরথ! স্বশ্লৈরত্যবৈরহোভি- 
দিবসৈর্ভবন ত্বং রিপৃন্ হস্বা! স্বরাজ্যং প্রাপ্দতে লগ্দ্যতে তত্র স্বরাজ্যে তব- 
অশ্থলিতং '্থলনাভাবে ভবিষ্যতি চ্যুতির্ন ভবিব্যতি ইত্যর্থ:। হদ্বা তত্র তদিত্যর্থ; 

তদ্রাজ্যম্ অম্থলিতম্ অচঞ্চলং, নিষেধার্থো অশবঃ স্বলনম অভবিষ্যতি ন 

ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩॥ 

তন্বপ্র। অন্জন্মনীতি ঘৎ প্রার্থিতং তদ্দদামি । মৃতণ্চ মৃতঃ সন্ ভূয়; পুন- 
রূপি বিবন্বতো দেবাৎ স্ধ্যাৎ জন্ম সংপ্রাপা নাম প্রসিদ্ধ ভবান্ ভূবি সাবর্ণিকো 
মনুর্ভবিষ্যতি সাবর্ণিকো নাম মবস্তরাপ্রিপতির্তবিষা তীগঃ ॥ ১৪ ॥ 

দেবী বলিলেন, হে নৃপতে ! তুমি অপ্প দিনের মধ্যে স্বীয় রাজ 

পাইবে, এবং শত্রু বিনাশ করিয়া অস্থলিত ভাবে উহা! ভোগ করিতে 

পারিবে | ১৩। 

এবং এই দেহাস্তে সূর্যাদেব হইতে জন্ম লাভ করিয়া! তুমি পৃথিবীতে 
সাবার্ণ নামক মনু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে । ১৭ | 

বৈশ্যবর্ধ্য ত্বয়া ষশ্চ বরোইস্মস্তোইভিবাঞ্ছিত2। 
তং প্রয়চ্ছামি সংসিদ্ধ্যে তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ 5৫1 

দেবীভাষ্যম্। “মাং হি পার্থ বাপাশ্রিভা ফেহপি আঃ পাপযোনয়ত | স্থিয়ো 

বৈশ্যাস্তথা শৃদ্রান্তেহপি যাস্তি পরাৎ গতিমি"তি গীতোক্তমিতিরত্তেন ক্ফুটয়তি 
বৈশ্ঠেতি । সংসিদ্ধ্য সমাক্সিদ্ধো সাচ কৈবলালক্ষণা | জ্ঞানং দেহাদিভিন্তয় 

জীবায্মনাক্ষ(ৎকার:, পরমাস্মতত্বসাক্ষাৎকারো বা। ইতি নয়ায়িকাদয়ঃ | 
অদ্বৈতসাক্ষাৎ্কাঁর ইতি বেদাস্তিনঃ। মহ্বামায়াস্মকব্রদ্মতরত্বসাক্ষাৎকার ইতি 

সিদ্ধান্তিনঃ ৷ প্ররুতিপুকষবিবেকসাক্ষীৎকার ইতি সাংখাঃ। স ঈশ্বরসাক্ষীৎ- 

কারো বেতি পাতগ্ুলাহ । বিষ্ুভক্তিরিতি বৈঝবাঃ। শ্রদ্ধাসহকত কম্মশাস্- 

মন্ত্রাদিজ্ঞানমিতি যথাধধমপরে বদস্তি। এবঞ্চ বন্ধহেতুত্বাৎ বৈধমপি নিখিলং 

কন পরিত্যাজ্যমিতি নাস্ভিকপ্রায়াণাৎ মতং শ্রীমদৃভগবদগীতাবদনেনাপি নিবদ্ধেন 

পরিহ্ৃতম্। তন্ত্র শ্রীগীতায়ামুপদেশমাজ্রেণাত্র পুনরিতিমৃত্তবর্ণনেনেতি :বিশেষঃ। 
এবং দেবোতি মস্তক স্িরারত্তিঃ সমাপ্রিজ্ঞাপনার্থ। । ১৫--১৭। 



ভ্রয়োদশোধধ্যায়ঃ। ৪৫7 

মনীফিভিঃ সপ্তণতী-নিবন্ধ-ব্যাখ্যাতৃত্রক্ন পুরোপদিষ্টম্। 
প্রায়স্তদত্রাভিছিতং রহন্কং প্রয়োজনাপেক্ষি চ কিঞ্িদন্তৎ | 
নিগৃঢনিগমাগম-স্মৃতিবচো নচোপেক্ষিতং, 

ন চল্ফুটতরং বছেো বিরৃতমন্তথা-শশ্গয়] | 

দিবাকর-করোৎ্করঃ খরতরো হি দীপ্রঃ হ্বয়ং 

তুষারময়মণগ্ডলী-বিরৃত এব শীতছাতিঃ | 
বেদার্ধবিস্তারফলং পুরাণমাষীং স্মৃতিধাপানস্ত্য যত্বাৎ। 

বাখ্যাতমজ্ম শ্রতিবাক্যজাতং ন তদ্বুধৈঃ কল্পিতমিতুুপেক্ষ্যম্ 

নৈয়ায়িকপ্রভৃতিদার্শনিকাক্তাপেয়ং হুর্গাদিতত্বমুদিতং শ্ুতিযুক্তি যোগাৎ । 

বালাববোপবিধয়ে ভুজয়োং প্রসারভঙ্গীঙ্ষিতািব দ্িবোইতিমহৎ শ্রমাঁণম্ ॥ 

ঈয়ায়িকাদিমতমিতাসরদ্যদুক্তং তন্মে গুরুক্রমমূখাদিহ নোপলবম্। 
স্বপ্রে স্বয়ং বিরৃতদিব্যতন্ুস্ত কালী তত্তব্জাতমুদবোধয়দল্লবাচা ॥ 

তদ্দেতন্ভাষাবিন্তাস-মুখা-কর্তী মহেশ্বরী | 

নিমিন্তমাত্রমন্ত্রাহং নৈবান্মি শণদোষ-ভাঁক্ 

আসীদাল্ললভটো গণপতিবিদষো গৌতমন্থান্থয়োক্তযা, 
জ্যোতিম্বত্যাদিকুঃ প্রথমজতনয়ো বৈদিক: সিদ্ধমন্তরঃ | 

জাতং তম্মাদধন্তান্ববমমনবম্ধ্যাঁতি লম্বোদ রাখাং 

সদ্রত্বং তদ্তবোহুভূদপর ইব ভব; কোবিদো নন্দলালঃ ॥ 

তষ্যাভবচ্ছশিমুখী সফলাভিধানা 

পত্বী গৃহীত-মন্গু জীবয়বে বগৌরী | 

যা তন্মতৌ বহিকুপায়মৃতেহপি সদ্যো। 
মৃত্বাঝ্ুনোহদ্দতন্থতাং প্রথয়াম্মভৃব ॥ 

তযোঃ স্বতার্থং তপতোর্সিরস্তরং প্রসক্মপঞ্গাননভাষিতেন যঃ। 

অভূৎ সুতঃ লোহহমনাত্মবিত্ব ভ্রমামি সংসারবিবর্তবন্মনি | 
পরঃশতগ্রস্থকৃদ স্মযশেষশাস্থী ধবিদ্ধম্্রতস্তথেতি। 

মহাভিমানং নিজমত্র বুদ্ধ! ভিয়াংভয়ে ত্বাৎ শরণং প্রপদ্যে ॥ 

স্বংপ্রেরিতন্বুপদেশবশোহপি ভাষাং কৃত! মযৈব কৃতমিত্যভিমন্তমানঃ | 

গৃঢ়ং হুদা যমপরাধমুপৈষি মাতস্তং মে ক্ষমন্য কৃপয়া জগতাং শরণ্যে | 
অদ্বি জননি ভবত্যা ব্যক্তয়াব্যক্তয়া বা কৃতবহুবিধযুক্তা বার্ধ্যমাণোইপি শঙ্বৎ ॥ 

ভবদবমতিঘোরানর্জয়ন কৃরিদোষানগতিরহ্মূদানীং রোদিমি স্বরুপার্থী। 



৪৬০ শ্রীশ্চগ্তী-। 

শিশুরুপচিতদৌষঃ সন্সিরুহ্ধো। জনন্তা। শ্রয়তি হি নিজশক্তিং ঘুক্তয়ে প্রাগ্ বিযৃটঃ । 

'বিফলসকলযত্বঃ সোহথ মামেতি হাতুঃ "্মরতি রুদিতবাচা তদ্বদেবাশ্মি মাতঃ | 

ইতি শ্রীগৌতযীয়ে শ্রীপঞ্চাননরুতে দেবীভাষ্ো 

ত্রয়োদশোহ্ধ্যায়ত ॥ ১৩। 

( নাগোজী ) বৈশ্যেত্যা্যত্তরানম্বয়ি। অস্মস্ত ইতি বহুবচন স্বস্য 

সার্ববাত্যাদ্যোতকম্। তমিতি। সংসিদ্ধে মুক্তয়ে। তাদর্থেয চতুর্থী । 
জ্ঞানং ব্রহ্মাভঞানম্ ॥ ১৫ ॥ | 

তত্বপ্র । বৈশ্যং প্রত্যাহ--টবশ্ত | টবশ্তবর্ধা বৈশ্যশ্রেষ্ঠ ! ত্বয়া যো বরে 
হত্মত্তোহভিবাঞ্িতঃ ইচ্ছাবিষয়ীকতঃ তন্বজ্ঞানপ্রাপ্তিক্পঃ তং বরং প্রয়চ্ছামি দদামি 
তম্বোহ, _সংসিদ্ধো সমাকৃসিদ্ধো নিক্ধীণমোক্ষার্থং তব জ্ঞানং বিবেকো 

ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥ 

হে বৈশ্ঠাশ্রেষ্ঠট ! তৃমি আমার নিকট যে বর প্রার্থন! করিয়া, তাহা৪ 

আমি প্রদান করিলাম, তোমার সেই ততব্বজ্ঞান মোক্ষের জন্য হইবে । ১%। 

মার্কণ্ডেয় উবাচ। 
ইতি দত! তয়োদে বী যথাভিলধিতং বরম্। 
বভ্বান্তহিতা৷ সদ্যো ভক্ত্যা তাস্যামভিষ্ট তা ॥ ১৩॥ 
( নাগেজী ) মার্কগেয় উবাচ । ইতীতি ॥ ১৬ ॥ 

তত্বপ্র। মার্কগেয়উব।চ। ইতি । দেবী তরোরিভি যথাভিলফিশম্ অভি- 

লাষানুবূপৎ বরং দত্ধা তাভ্যাম্ আভিষ্টতা অভিত আনিমুখ্যেন বা স্ভতা সতী 

সদ্যস্তৎক্ষণমেৰ অন্তহিতা বভৃব ॥ ১৬ | 

মার্কগডয়ু বলিলেন, এইরূপে দেবী তাহাদিগকে ঘথাভীষ্ট বর প্রদান 
করিয়া এবং সেই উভয় কর্তৃক ভক্তিপুর্ববক সংস্থতা হইয়। তৎক্ষণাৎ 
অস্তহিতং হইলেন । ১৬। 

এবং দেব্যা বরং লব্ক। স্ুরথ; ক্ষত্রিয়র্ষভঃ। 
সূর্ধ্যাজ্জন্ম সমাসাদ্য সাবর্ণিভবিতা৷ মন্থুঃ ॥ ১৭ | 
ইতি জীমার্ক্েয়পুরাণে স্থরথবৈশ্যয়োর্ধ্ররপ্রদানং 

নাম ব্রয়োদশোহ্ধ্যায়ত || ১৩ ॥। 



প্রয়োণশোখধ্যায়ুঃ ৷ ৪৩৬৯ 

( ন'গোজী ) বভুবেতি | দেবা ইত্যপাদানে পঞ্চমী । সৃর্ধ্যািতি । 
সাবর্ণিবিত!। মন্ুরিত্যত পুনরাহৃণ্তিঃ আচারাৎ। কাত্যায়নীতন্তরাচ্চ । 
অন্যে মনুরিত্যনেন সাবর্ণিরিত্যারভ্য সাণিভবিতা মন্ুরিত্যন্তোহয়ং মহা 
মালামন্ত্র ইতি সূচয়ভীতি। তদুত্তৎ লক্গ্মীতজ্ত্রে সম্ক-হৃদি ন্থিতা 

সেয়ং জন্মকণ্াবলিস্ততিঃ | এঠাং ঘিজমুখাজ জ্ঞান্বা অধীয়ানো নরঃ 
সদা। বিধুয় নিখিনাৎ মায়াং সমাক জ্ঞানৎ সমগ্রতে। সর্ব্বসম্পদ 
আদোতি ধুনোতি সকলাপদঃ | ইতি সর্ব্েষ্টপিদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥ 

ইতি কালোপনামক-শিবভট্রহতসতীগর্ভজনাগোজীভট্ররুতে 

সপ্তুশতীশ্বাখানে ভ্রয়োদশোহধ্যায় ॥ ৩ ॥ 

তন্বপ্র। আখ্যানঘুপনংহরতি_-এবং 1 ক্ষত্িযর্যভঃ ক্ষতিয়শ্রেষ্ঠঃ স্বর: 

দ্ব্যোঃ সকাশাৎ এবন্ উত্রপ্রকারেণ ববং লল্জু প্রাপ্য স্থর্ঘ্যাৎ জন্ম সমাসাদ্য লব্ধ 1 

স।বণিঃ সাবর্ণিনামা মনুভবিতা ভবিষ্যতি লুট ॥ ১৭ ॥ 

হাঁ" * যঘ-বন্দ্যঘটীকুলোপ্তব-্ীগোপাল্চন্দরচক্রবপ্তিবিরচিতায়াৎ চণ্ীটীকায়াং 

তন্বপ্রকাশিকায়াং দেবামাহাক্ঝ্যং সম্পৃর্ণম্ ॥ 

এইরূপে ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ট স্তরথ দেবীর নিকট বর লাভ করত সূর্য 
হইতে উৎপন্ন হইয়া সাবণি নামক মন্থ্ হইবেন । ১৭ । 

( হাৎপধা-তক্তজ্ানার্থী বৈশ্বেব প্রশ্তিমী পুজাদি কম্মু এই অধ্যায়ে কথিত। 
কম্ম -বিষ-বৈবাগোব সহিত অনুদিত হইলে তান্বারা বন্ধন হয় না, প্রত্যুত 

আশক্ষপথ পবছুত হয়) বৈবাগা না হইলে প্রার্থিত সুখপ্রাপ্তি হয়,  কশ্মফলে 

ভগবৎকপ?, হয় শু পবিণাঁঘে মুক্তি পর্ধাস্ত ও ভইয়া থাকে । গীতায় এই উপদেশ 

াছে আণ এই গ্রন্থে ইতিবৃত্তকপে তীহাই বর্ণিত । ) 

ইন্তি এয়োধশ অধায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥ 

সপ 

সমাপ্শ্চয়ং গ্রন্থঃ | 

স্পা পি০০ 



চশ্ীপাঠ-ফলম্। 

ব্ৎথসরপ্রদীপে । 

আস্বাস্ঘ্যৎ ভগবত্যাস্ত পুস্বাণাদিযু কীর্তিতম্ ৷ 

শঠেছা শুনুয়াহাপি সর্বহক|ম্সমৃদ্ধয়ে ॥ 

বারাহীতন্ত্রে চ। 

বাচকঃ প্রর্জিতো। ঘেন প্রসম্গা তস্য দেবতা ॥ 

জ্ঞাত্বা সর্ববসমাপ্তিঞ্চ প্ুজয়েছাঁচকং বুধ ॥ 

আ'ক্মানমপি বিক্রীয় ঘ ইচ্ছেৎ সকল ক্রুতৃম্ ॥ 

অথ একাব্রত্যাদিপাঠফলম্ ॥ 

চশ্রীপাঠফলং দেবি শ্রখুঘ গদতো। মম । 

সঙ্কল্লা পূর্ব সম্প্রজ্য ন্যম্তঙ্ষেযু মনন সরু ॥ 

পাঠাহ্গলিঞ্রদানাদ্ি লিদ্িমপ্রোোতি মানব | 

উভপসর্পোপশাস্তার্খং জির!'বুত্তৎ পঠেন্ররঃ ॥ 

গ্রহোপশাট্ত্যি কর্তব্যৎ পঞ্চারুন্তং বরাননে । 

স্হাভয়ে সমুৎপছ্ছে সপ্তারুতমুদীরয়েৎ ॥ 

ন্বারুত্তান্ভবেচ্ছন্ডিব্বা জপেম্বক লং লভে্ 1 

রাজবশ্যায় ভুত্যে চ কষদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ & 

অর্কারৃত্তা কামদসি্ছির্বৈবরিহাঁনিশ্চ জায়তে । 

মন্থার্ত্যা বিপুর্ববশ্তন্তথা স্ত্রী বঙ্ঠ তামিম়্াৎ ॥ 

দব্যহ পঞ্চদশারুক্যা জিয়মাপ্রোতি মানব | 

কলারত্তাৎথ পুজ্রপৌকত্রধনব্াস্ক (গম বিছ্ঃ ॥ 

বাজে! ভীতিবিমোক্ষায় বৈরল্ঞোজ্ঞটনাকস চ । 

কুষ্যাৎ সপ্তদশার্ৃত্তৎ তথাষ্টাদ শক শ্রিয়ে ॥ 

মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশারত্ং পঠেক্সরঃ । 

পঞ্চবিংশাবর্তনচ্চ ভ:বছ্দ্ধবিমোক্ষণম্ ॥ 

লঙ্কটে সমন ক্বাপ্তে ছশ্চিকিৎস্ঠামযে তথা । 

জাতিধবংসে কুলোস্ছেদে আষুষে। নাশ আগতে । 



চণ্তীপাঠকলম্। ৪৬৩ 

বৈরিরৃদ্ধো ব্যাধিযৃদ্ধো ধননাশে তথা ক্ষয়ে । 
ততৈব ত্ত্িবিধোৎপাতে তথ! ঠচবাঁতিপাঁতকে | 

কুর্ধাদ্ যত্বাৎ শতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুক্রম্ । 

নস্কস্তি বিপদস্তন্ত অস্ভে ঘাতি পরাং গতিম্ । 

শ্রিয়ো বদ্ধিঃ শতাবৃত্তা রূপরদ্ধিম্তথাপরে । 

মনসা চিত্তিত1 দেবী সিধ্যেদক্টৌত্তরাচ্ছতাৎ॥ 
শতাশ্বমেধঘজ্ঞানাৎ ফলমাপ্পোতি ম্বক্রতে ॥ 

সহত্রাবর্তনালক্ধমীরারণোতি হয়ং স্থিরা । 

স্ক্কাী মনোরমান্ কামান নরো মোক্ষিমবাপ্রয়োৎ ॥ 

যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট, দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ | 

স্তবানামপি সর্কেষাৎ তথা সপ্তশতীস্তবঃ | 

অথবা বহনোক্তেন কিমেতেন বরাননে ॥ 

চণ্যাঃ শতারৃত্তিপাঠাৎ সর্ববাঃ সিধাস্তি সিদ্ধয়ং | 

ইতি চণ্ডীপাঠফলং সমাপ্তম্। 



অথ শীসপ্তশতী-রহত্যত্রয়মূ। 
বু 

অন্ত শ্রীসপ্তশতীরহ্যত্রন্ত নারা়ণঝধিরনুষ্টপ. ছন্দো মহাকালী-মহালক্ষ্মী- 
সরম্থতো' দেবতা যথোক্তফলাব্যাপ্তার্থং জপে বিনিয়োগঃ | 

রাজোবাচ ৷ ভগবন্নবতারা মে চগ্ডকায়ান্বয়োদিতাঃ। এতেষাং প্ররুতিঃ, 

ব্রন্ষন্ প্রধানং বক্ত,মহসি ॥ ১। আরাধ্যৎ যন্ময়৷ দেব্যাঃ স্বরপং যেন তদ্দিজ। 
'বধিনী ব্ুহি সকলং যথাবৎ প্রণতস্ট মে ॥ ২॥ খষিরুব।চ । ইদং রহ্স্কং পরম- 

মনাধ্যেয়ং প্রচক্ষতে । ভক্তোহসীতি ন মে কিঞ্চিৎ তবাবাচাৎ নরাধিপ !॥ ৩॥ 

সর্বন্াদ) মহালম্বীস্্িগুণা পরমেশ্বরী । লক্ষ্যালক্ষ্যন্বরূপা সা ব্যাপ্য কৎ্ন্রং 

বাবস্থিতা ॥ ৪ 8 মাতুলিঙ্গং গদাং খেটং পানপাত্রঞ্চ বিভ্রতী। নাগং লিজঞ্চ 
ঘোনিঞ্চ বিভ্রভী নৃপ যুদ্ধনি ॥€ ॥ তগ্তকাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণ]। শৃন্তং 

ভঙ্খিলং স্বেন পূরয়ামাস তেজসা ॥ ৬ শৃন্ঠং তদখিলং লোকং বিলোকা পরমে- 

হ্রী। বভার বূপমপরং তমসী কেবলেন হি ॥ ৭॥ সা ভিম্বাঙনসন্থাশা দবষ্রাঞ্চিত- 

বরাননা। বিশাললোচনা! নারী বভব তন্থুমধ্যমা ॥ ৮ ॥ খডগপাজশিরঃখেটে- 

বলসুতচত্বর্তৃঞ্জী। কবদ্ধহারং শিরা বিভ্রাণা হি শিরঃমজম্ | ৯1 সা প্রোবাচ 

মহালক্মীং ভামলী প্রমদোত্বম'। নাম কক্মচ মে মাতদেহি তুভাং নমো নমঃ 

॥ ১০ ॥ ভাং প্রোবাচ মহ।লক্ষ্ীস্তামপীং প্রমদোত্তমাম। দামি তব নামানি যানি 

কদ্ধানি তানি চ॥ ১১।॥ মহামায়া মহাকাল মাহামারী ক্ষুধা তযা। নিদ্রা 
তৃষা ঠৈকবীরা কালরাত্রিহ্ররত্যমা ॥ ১২॥ ইমানি তৰ নামানি প্রতিপাদ্যানি 

কশ্মভিঃ । এভিঃ কক্খাণি তে জ্ঞান্বা যোহ্বীভে সোহঙ্গতে সুখম্ ॥ ১৩। 

শামিতৃ।ভ' মহালক্ীঃ শ্বূপমপরং নুপ।  সন্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণেনেন্দুপ্রভং 

দপৌ ॥ ১৪ ॥ ক্ষমালাহুশধরা বীপাপুস্তকধারিণী। সা বর্ভুব বরা নারী নামান্তন্যৈ 

চসাঁ দদৌ।॥ ১৫ ॥ মহাবিদা। মঙ্াবাণী ভারভী বাক সরম্বভী। আধা 

ব্রাহ্মী কামপেনুর্বেদগর্তা চ ধীশ্বরী ॥ ১৬॥ অথোবাচ মহালক্ীমহাকালীং 

ফরঙ্থতীম্। যুবাং জনয়তাং দেবেটা মিথুনে স্বানরূপতঃ॥ ১৭৪ ইত্যুক্কা তে 
মহালগ্দ্রীঃ সসজ্জ মিথুনং স্বয়মূ। হিরণ্যগর্ভৌ রুচির স্ত্ীপুংসৌ কমলা সনৌ 

॥ ১৮ ॥ ব্রঙ্গন বিধে বিরিঞ্চেতি ধাতরিত্যাহ তং নরম্। শ্রী: পণ্মে কমলে- 
লক্ষ্রীত্যাহ মাতা শিয়ধ। তাষ্॥ ১৯ ॥ মহাকলী ভারতী চ মিথুনে স্যজতঃ 

(স্মহছ) সগ। এতয়োরপি বপাশি নামানি চ বমি তে॥ ২*॥ নীলকণং 

রভ্তবাছং শ্বেতাক্গং চতরশেখরম্। জনয়ামাস পুরুষং মহাকালী মিতাং স্িয়ম্ 



জথ শ্রীসপ্তসতী-রহ্ন্ত্রয়দ। ৪৬৫ 

। * কঃ শঙ্কর: স্থাপুঃ কপন্দী চ ভ্রিলোচনঃ । ত্রয়ী বিদা। কাঁমধেকুঃ সা সতী 
? না খএা॥ ২২। সরম্বতী স্িয় গৌরীং কফ পুরুষং নৃপ। জনয়ামাস 

বানি ভয়োক্সপি বদামি তে ॥ ২৩॥ বিষুঃ কৃষে। হৃধীকেশে। বাতুদেষো 
এ উম1 গৌরী সতী চণ্ডী তুন্্রী সুভগ! শুভা ॥ ২৪॥ এবং . যুন্ৃতগঃ 
1], পুরন প্রাপেদিরে ৷ চক্ষম্বস্তোহস্পন্তত্তি নেতরেইতছিদে! জলাঃ ॥ ২৫ ॥ 
শে প্রননঙ্গৌ পত্বীং মহালম্থীর্প ত্রয়ীম্। রুদ্রায় গৌরীং বরদাং বাসুঙ্গেবা 
শিব | ২৬৪ স্থরয়া স্হ সন্তু বিরঞ্চোহগুমজীজনৎ । বিভেদ তগবাৰ 
সপ্ঠকূর্গৌর্যা সহ বীধ্যবান্ ॥ ২৭॥ অগুমষধো প্রধানাদি কাধ্যজাতমৃয্গপ । 
শতৃভাক্মৎ', সর্ব জগৎ স্থাবরজজম্ম্॥ ২৮ ॥ পুপোষ পালয়ামাস তল্লত্থা। সহ 

৮:71 সঙ্চহার জগৎ সর্ব সহ গৌধ্যা মহেশ্বরঃ ॥ ২১৪ মহালত্ীর্যহারাজ 
ঘ +বুঅযীখরি | নিরাকারা চ সাকার! সৈব নানাভিধানতৃৎ ॥ ৩০1 নাষাস্তবৈ- 

কপার পানা নান্কেন কেনচিৎ ॥ ৩১ । 

ইতি প্রাধানিকং রহন্যং সমাপ্তম্ 

খারধমী, । ভিগ্ণা তামসী দেবী সান্তিকী ঘা স্বয়োদিতা । সা সর্মঘ। চণ্ডিক 
"1 কস) 'ভগবধতীর্যযতে ॥ ১7 ঘযোগনিদা হরেরুক্তা! মহাকালী তমোগুপা । 

মবকৈট্ভিমাশার্থং যা" তুষ্টীবাঘুজীসনঃ ॥ ২॥ দশবক্রা দশতৃজা দশপাদাঞ্চন- 

২" 1* ধিখালয়া রাজমানা জিংশল্লোচনমালয়া ॥ ৩৫ স্বুরদ্ষশনদতস্রী সা ভীম- 
বাপি ভূমিপ। বূপসৌভাগ্যকান্তীন।ং সা' প্রতিষ্ঠ। মহাশরিয়াহ্। ৪॥ খড়গাবাণ- 

গণীশুলশঞ্খচক্রতুণ্ুপ্ডিভৃৎ । পরিঘং কাণুকং শীর্ষ নিশ্যোতক্রধিরং দধো ॥ ৫ & 
এব। সা বৈফবী সায়া মহাকালী ছুরতায়া। আরাধিতা বশীকুর্্যাৎ পূজা কর্ডু- 

শয়াচরষ্। ৬৪ সর্ধদেবশরীরেভ্যো হাবি9্ভূতামিতপ্রভ। | জিগুণ! সা মহাপক্্ীঃ 

ক্ষ মমহিষমন্ধিনী ॥ ৭৪ শ্বেতাননা নীলভূজা অুশ্বেতস্তনমগ্ডল।। রক্তমধ্য 

পাদ) নীলজজ্যোরুরুন্মদা! ॥ ৮ ॥ নুচিত্রজঘন! চিরমাল্যাহ্ছরবিভূষণ! | চি্ঞান্ছ- 

' *সমী, কাল্তিরূপসৌভাগাশালিনী ॥ ৯1 অষ্টা্শভুজা পূজা সা সহশ্রতৃজা 
সতী। জাযুধান্তত্র বক্ষান্তে দক্ষিপাধঃকরক্রমাৎ ॥ ১০॥ অক্ষমালাচ কমলং 

বাণোহসিঃ কুলিশং গদ!। চক্রং জিশুলং পরশু: শখ্দো। ঘন্টা চ পাশক:॥ ১১৪ 

শক্তিদগশ্স্থ চাপং পানপাত্র কমণ্ডমুঃ। অলঙ্কৃততৃজামেভিরায়ুখৈঃ .কমলা- 
সনাম্॥ ১২৪ সর্বদেবময়ীমীশাং মহালস্্ীমিমাং নৃপ। পৃজমেখ সর্বালোকানাং 

সদেবানা প্রতৃর্ভবেৎ ॥ ১৩।॥ গৌনীছেই1ৎ লমুডঙ ঘ। সন্তৈকগুগাস্ীয়া। সাক্ষাৎ 



৮৬৬ শ্রীশ্াচন্তী ৰ 
সরস্বতী প্রোক্ত। শুভ্ভান্থুরনিবাহণী ॥ ১৪ ॥ দধে চাষ্টতৃক্জা বাণান্ মু-* 

চক্রভৃৎ। শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঙ্চ কাঁধুকং বসুধাধিপ | ১৫ ॥ এষা টা ৮ 

ভক্ত্যা সর্ববন্তত্বং প্রয়চ্ছতি। নিশুস্ভমখিনী দেবী শুভ্তানুরনিবহি 1 "++ 
ইততক্জানি স্বন্ধপাঁপি মূর্তানাং তব পার্থিব।। উপাঁসনং জগন্মাতুঃ পুধগা" 

নিশাময় 1 ১৭ ॥ মহালস্তীর্ঘদ। পৃজ্যা মহাকালা সরস্বতী ৷ দক্ষিপোতরা 7: পৃশগে 

পৃষ্ঠতো মিথুনজ্য়ম্ ॥ ১৮ বিরিঞিঃ স্বরয়া মধ্যে কুদ্রো গৌধ্যা চ দক্ষেতে ' কত 

লগা স্বধীকেশঃ পুরতো! দেবতাত্রয়ম্॥ ১৯ ॥ অষ্টাদশতুজ! (8... 
দশাননা। দক্ষিণেই্টতূজ! লক্ীর্মহতীতি সমর্চচয়েৎ ॥ * | 'শৃধণদিদ, 

অসিতাঙ্গাদিভৈরবাঃ। অষ্টাদশভুজ। সৈষী যদী পুজন। রাহ ॥ ২১ 

চাষ্টভূজা ঈশ্ষিদোত্তরয়োস্তপা । দশীননা যদা পৃ), দ-€০: হত ১০ 

কা্সমৃত্ুযু চ সম্পূ্জো সর্বারিষ্ট প্রশাস্তয়ে। যদা চাষ্টতুজ। পিজা], ক্লাশ নিত ইপী । 

২৩॥ নবাস্ঠাঃ শক্তয়; পৃজ্যান্তদ। রুজ্রবিনায়কৌ | নমো দেখ্যা ইডি স্তোতৈ 

হালশ্্রীং সমর্চয়েৎ ॥ ২৪ ॥ অবতারজরয়াচ্চায়াং স্তোত্রমন্্াস্তদ।শ্রয়াঃ । আসাদ শ- 
ভূজ। চৈষ] পৃজা। মহিমমন্গিনী | ২৫ ॥ মৃ্হালম্ষীর্সহাকালী টৈব প্রোক্ভ1 সর্ষ 

ঈশ্বরী পুণাপাঁপানাং সর্বলৌকমহেশ্বরী ॥ ২৬॥ মহিষাস্তকরী যেন "না 
জগত্প্রতৃঃ। পৃজয়েজগতাং ধাত্রীং চিকাং ভক্তবৎসলাম্॥ ২৭ ক্া্যািদি- 

রলন্থারৈগন্ধপুট্পৈষ্তথোত্মৈ | ধপৈদীপৈশ্চ নৈবেদোর্ন। না ভক্ষাসমন্বপ* * ২ল 

রুধিরাক্তেন বলিনা মাংসেন সুরয়া নৃপ। বলিমা-সাদিপুজেয়ং 

ময়েরিতী 1 ২৯ ॥ তেষাং কিল ম্ুরামাংসৈর্নোক্তী। পুজা নৃপ কচিৎ। প্রবাসা- 

উমনীট্মশ্চ চন্দমেন স্ুগদ্ধিন] ॥ ৩০ ॥ পকপ্ূ্পরৈশ্চ তাশ্ুলৈউক্তিভা চম্ধিত,। 

বামভাগেহগ্রতো দেবাশ্ছিন্মশীধং অভাসুরম্ ॥ ৩১ ॥ পৃজিতো মহিমো যেন প্রাপ্ত 

সাহুঞমীশয়া | দক্ষিণে পুত: সিংহং সমগ্রং পক্মমীশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥ বাহ০২ গজচে 

গ্ছেব্যা ধূতং যেশ চরাচরমূ। তত; কতাগলির্ভৃত্া জ্ঞবীত চরাতিরিসৈ: 1 ৬৩ 

একেন বা মধ্যযেন নৈকেনেতরয়োরিহ ৷ চরিতার্ধন্ত ন জপেৎ জপংস্ছিদ্রম 

বাল্প-স্বাৎ 1 ৩৪। স্তোত্রমন্তৈঃ স্ভবীতেমাং যদি বা জগদন্থিকামূ। প্রগশি*” 

নযস্কারান রুত্বা মৃর্ধি কতাঞ্জলি; ॥ ৩৫॥ ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধীত্রীং মুর তদন্ত; . 

শ্রতিঙ্নোকঞ্চ জুহয়াৎ পাঁয়সং তিলসর্পিষ! ॥ ৩৬ ॥ জুহয়াৎ স্তোত্রমন্ৈর্বী চি চাট 

শুভং ছবিঃ | ভূয়ো নামপদৈর্দেবীং পৃজয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥ ৩৭ ॥ প্রায় £: আনত 

প্রহ্ষঃ প্রাণানারোপ্য চাত্মনি । আ্বচিরং ভাবয়েদেবীং চগ্ডিকাৎ তন্ময়ে। ভা হও 

৩৮॥ এবং যঃ পুজয়েস্তক্ত্যা প্রতাহং পরমেশ্বরীম্ । ভুন্তা ভোগান্ থা”, " 

দেবীসাঁধুজামাপ্র,য়াৎ ॥ ৩৯॥ যো ন' পুজয়তে নিত্যং চগ্িকাং ভক্তবৎদ।ঘ ৷ 



অথ শ্রীসগুসতী-রহ্ঠাত্রয়য ৪৬৭ 

৬০৯ পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী ॥ ৪* ॥ তস্মাৎ পুজয় ভূপাল সর্ধবলোক- 
দই৭ম। যখোক্তেন বিধানেন চণ্ডিকাং আুখমাদ্সযসি ॥ ৪১ ॥ 

ইতি বৈরুতিকং রহস্যং সমাপুম্ ॥ 

খধিক“চ। নন্দা ভগবতী নাম যা ভবিষাতি নন্দজা। স্কতা সম্পৃজিতা 

ভুক্ত? বকর জ্জগত্রয়ম্ ॥ ১॥ কনকোত্তমকাস্তিঃ সা স্কাস্তিকনকাশ্বর। ৷ দেবী 
₹১০*ন/ডা কনকোত্তমভূষণী ॥ ২। কমলাঙ্কু*পাশাজৈরলক্কৃতচতুতূ'্জা | ইন্দিরা 

কমল? লঙ্ী সা শ্রী রুক্স।নুজাসন] ॥ ৩1 যা রক্তদস্তিক' নাম দেবী প্রোক্তা 
নধ ; তস্টাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি শৃশু সর্বভয়াবহম্ ॥ ৪ ॥ হঙ্জুত্ব! সর্বপাপেভ্যো 

মুচাংজ নাজ সংশয় । রক্তান্বরা রক্তবর্ণা রক্তসর্বাজতূষণা 1 ৫ ॥ রক্তাযুধা রক্ত- 
দেনা, ৭ ক্রকেশাতিভীষণা । রক্ততীক্ষনথা রক্ত-রসনা রক্তদস্তিকা ॥ ৬ ॥ পতিং 

নারী্ান্তরকা দেবী তক্তং ভজেজ্জমম্। বনুধেব বিশাল সা আুমেরুযুগলভ্নী | 
দী(খ) লঙ্কাবতিস্কলৌ তাবতাব মনোহরৌ । কর্কশাবতিকাস্তৌ তৌ সর্ব" 

ননপমুংনিধী ॥ ৮ ॥ ভক্তান সম্পায়য়েক্েবী সর্ববকামছঘে। জ্তনৌ। খক্গাপাত্র- 

4 45খেইরিলক্ষ তচতুর্ভূজা ॥৯॥ আখ্যাতা রক্তচামুণ্ড দেবী যোগেশ্বরীতি চ 

জান, গ্র'প্মখিলং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥ ইমা ষঃ পূজয়েদ ভক্তরা স 

4 1” চরম । ভুক্তী ভোগান্ যথাকামং দেবী সাধুজযমাপ্ন,মাথ ॥ ১১॥ 

'১,০ত ঘ মূ নিতাং রক্তদন্ত্যা বপুঃস্তবম্। তং সাঁ পরিচরেদ্দেবী পতিং 
প্রয়ামনালা ॥ ১২ ॥ শাকস্থরী নীলবণ। নীলোৎপল-বিলোচনা | গভীর- 
মাভিশ্রিবশী-বিভূষিততনৃদরী ॥ ১৩।  স্ুবকর্কশসমোতুঙ্রত্তপীনঘনস্তমী । ছু 
শিনিমুখাপুর্ণং কমলৎ কমলাপজা ॥ ১৩ ॥ পুষ্পপল্পবযূলাদিফলাট্যং শাক” মূ. 

কামানস্ততপযুক্তং ক্ষৃত্ুগ্ত্যজরাপহম্॥ ১৫ ॥ কার্খুকঞ্চ স্ষুরৎকান্তি হি 
গরপরী শাকম্তরী শতাক্ষী দা সৈব দুর্গা প্রকীর্তিতা॥ ১৬7 উমা ০ 

শত" "ও গালিকা সাচ পার্বতী । শাকভ্তরীং স্কবন্ ধ্যায়ন জপন্ সম্পৃজয়ন্ 
নম 97১৮ অক্ষযামঞ্তে শীম্রমন্পপানামৃতং জলম্্। ভীমাপি নীলবর্ণা স! 

সষ্া-দশদ আসর ॥ ১৮ ॥ বিশীললোচনা নারী বৃত্বপীনপয়োধরা । চক্হাসঞ্চ 
ছমকং শিরঃপাত্রঞ্চ বিভ্রতী ॥ ১৯ ॥ একবীরা কালরাত্রিঃ সৈবোক্তা। কামদাস্ততা। 

তক্ে'মগুপতুদ্ধর্ধা ভ্রামরী চিত্রকান্তিভৃৎ ॥ ২০ ॥ চিত্রভ্রমরসন্কীশ। মহামারীতি 
গাঞতে। 'ইত্যেতা মূর্তয়ো দেব্যা ব্যাখ্যাতা বস্ধাধিপ ॥ ২১ জগন্সাতু- 

শচগ্ডিকায়।: কীর্তিতাঃ কামধেনবঃ। ইদং রহস্তং পরমং ন বাচাং কর্টচিত্য়া ॥ 



৪৬৮ শশ্রীচগ্তী। 

২২ ॥ ব্যাখ্যানং দিব্যমূত্তীনামধীঘাবহিতঃ স্ব । এতস্ঠানং-প্রসাদেন 
ভবিষাসি ॥ ২৩ ॥ সর্ববব্ূপযম়ী দেরী সর্ধবং পেবীময়ং জগৎ । অতোহহুং: 

তাং নযাযি পরমেশ্বরীম্॥ ২৪ ॥ 

ইতি মৃর্তিরহস্যং সমাগ্ডয্। 


